
Péče a údržba
Abyste mohli uplatnit nárok na záruku vašeho nerezového dřezu, měli byste dodržovat následující 
pokyny pro jeho údržbu a čištění:

• Povrch pravidelně omývejte jemným mýdlem a vodou, abyste odstranili nečistoty.

• Používejte hadříky a/nebo houbičky, které nepoškrábou ocel.

• Po každém čištění dřez vždy důkladně opláchněte vodou.

• Dřez utřete dosucha, abyste zvýraznili krásu povrchu.

Existují látky, které mohou způsobit rez, změnu barvy nebo skvrny na dřezu. Patří mezi ně:

• Bělidlo (chlornan sodný). Použití zředěného bělidla je povoleno pouze tehdy, pokud jde o krátký
kontakt a povrch následně důkladně opláchnete.

• Kyselina citronová, kyselina muriatová, detergenty na bázi bělidel, chlorid sodný (běžná sůl),
majonéza, leštěnka na stříbro, čističe uvolňující aktivní chlor, síra a síran.

Všem těmto látkám je třeba se vyhnout. Pokud se stane, že s dřezem přijdou do kontaktu, důkladně 
povrch opláchněte velkým množstvím vody a osušte

Varování

Na trhu najdete nejrůznější produkty s obsahem výše zmíněných látek. Pokud je uložíte do prostoru 
pod dřezem, mohou začít kondenzovat a způsobit účinky rzi stejně tak, jako by přišly přímo do 
kontaktu s ocelí.

Ze stejného důvodu doporučujeme řádně a pravidelně větrat místnosti nově postavených domů, které 
ještě nejsou obydleny, a ve kterých se velmi často využívají čisticí prostředky pro odstranění zbytků 
cementu, čištění spár dlaždic atd. Tím se zabrání kumulaci výparů, které by mohly způsobit korozivní 
atmosféru v domě a ovlivnit vzhled výrobků z nerezové oceli.

Existují i   další praktiky, které mohou způsobit rez a změny vzhledu oceli. Jsou to:

• Používání čisticího prášku, drátěnky, špičatých nebo ostrých řezných nástrojů a ostrých
kuchyňských nástrojů.

• Používání nástrojů z uhlíkové oceli v kontaktu s nerezovou ocelí může způsobit kontaminaci
železem. Kontakt oceli s železem vytváří silný galvanický pár, kde se v přítomnosti elektrolytů
(např. okolní vlhkost) vytvoří baterie, jejíž anoda (v tomto případě železo) bude procházet silnou
oxidací. To způsobí okamžitou hnědooranžovou rez na povrchu nerezové oceli.

• Používání ocelové vlny, štěrku, hřebíků nebo jiných předmětů s obsahem železa ve vlhkých
prostorách.

Nerezové dřezy

Když budete postupovat podle zmíněných pravidel čištění a vyhnete se nevhodným látkám, povrch 
dřezu z nerezové oceli může dlouho zůstat stejně krásný a čistý, jako když jste ho měli první den.



Mastné otisky:
Pokud k odstranění tohoto typu skvrn 
nestačí pouhé umytí mýdlem a vodou, lze 
povrchy ošetřit alkoholem a/nebo 
acetonem. Použijte jemné mýdlo a vodu a 
poté důkladně opláchněte. Povrch vysušte.

Skvrny od čaje a kávy:
Na tento druh skvrn použijte na postižené 
místo roztok jedlé sody. Po odstranění 
skvrn povrch důkladně opláchněte, dokud 
se směs použitá k čištění zcela neodstraní. 
Vysušením dřezu na konci obnovíte krásu 
nerezového povrchu.

Lepidlo:
Zbytky lepidla ze štítků a etiket je třeba 
odstranit vhodným rozpouštědlem. K 
odstranění lepidla z povrchu v mnoha 
případech stačí přetření olivovým olejem. 
Nebo můžete zkusit odstranit pomocí 
alkoholu a/nebo acetonu. Doporučujeme 
dřez pak důkladně omýt vodou a jemným 
mýdlem a poté důkladně opláchnout a 
osušit.

Barva:
Odstranění barvy z nerezových povrchů 
bude záviset na typu rozpouštědla, které 
barva obsahuje. Obecně mohou být použita 
organická rozpouštědla,

a doporučuje se poté povrch omýt jemným 
mýdlem a vodou, dokud se rozpouštědlo 
neodstraní. Dřez důkladně opláchněte a 
osušte. Často je nutné použít i škrabací 
nástroje, ale musíte být velmi opatrní, 
abyste nerezový povrch nepoškrábali.

Zbytky vody na povrchu:
Někdy, když se nechá povrch dřezu 
uschnout, vytvoří se na něm skvrny 
vodního kamene podle množství prvků, 
které voda obsahuje, a podle tvrdosti vody 
z vodovodu. Tento typ skvrn odstraníte 
přidáním roztoku z 1 dílu octa a 3 dílů vody. 
V případě potřeby přidejte horkou vodu. 
Ihned po odstranění skvrn by dřez měl být 
omytý velkým množstvím vody a následně 
vysušen. 

Cement:
Nejlepší způsob, jak zajistit, aby cement 
neušpinil nerezový povrch, je odstranit jej 
vodou, když je ještě vlhký. Pokud se nechá 
na povrchu zaschnout, přilne tak, že se 
odstraňuje velmi špatně. Ačkoli je známo, 
že kyselina chlorovodíková umí cement 
rozpouštět, nedoporučuje se ji používat na 
povrchy z nerezové oceli, protože může 
povrch poškodit. Někdy lze použít kyselinu 
fosforečnou, ale pokud se použije, měla by 
být aplikována ve velmi zředěném vodním 
roztoku, aby nedošlo k poškození oceli. Při 
manipulaci s ní je třeba dbát zvláštní 
opatrnosti a následně ji z povrchu 
odstranit vydatným opláchnutím.

Čištění
Teka nabízí širokou škálu povrchových úprav dřezů: od lesklého až po povrch s 
mikrotexturou (nejhrubší). V závislosti na typu povrchové úpravy se některé povrchy 
zašpiní snadněji než jiné. Budete proto muset používat různé metody čištění podle 
toho, jakou povrchovou úpravou váš dřez disponuje. Zvláštní pozornost věnujte 
použitým nástrojům.

Obecně platí, že utěrky a houby nerezovou ocel nepoškrábou. Pouze v případě 
nejdrsnějších povrchů lze použít speciální houbičky z ocelové vlny. Dřez by v tomto 
případě měl být otírán po směru zrnitosti podložky z ocelové vlny (ne proti). Udržíte si 
tak původní vzhled lesku dřezu.

Dále doporučujeme vyzkoušet zvolený způsob čištění na nějaké skryté části dřezu, 
abyste zjistili, jak bude ovlivněn povrch dřezu. V případech, kdy z důvodu 
nedostatečného čištění nebo nesprávné údržby potřebuje dřez hlubší čištění a dojde k 
jeho poškrábání, můžete nechat povrch znovu vyleštit, abyste získali původní vzhled.

Jak odstranit různé druhy skvrn




