
Használat-kezelési útmutató  

nemesacélból készült evőeszközökhöz 

 

A 18/10 rozsdamentes acélból készült termékek időtállóak, élelmiszerekkel érintkezve garantálják a maximális 

higiéniát és biztonságot, hosszú élettartamot és mindig kifogástalan megjelenést biztosítanak. 

Az Inoxriv termékek minden gyártási ciklusát szigorú ellenőrzésnek vetik alá a TÜV SÜD által tanúsított EN ISO 

9001: 2008 minőségbiztosítási rendszer eljárásaival összhangban. 

Ahhoz, hogy sokáig szépek maradjanak az evőeszközei, a következő tanácsok betartását javasoljuk. 

 Az első használat előtt mosogassa el az evőeszközt mosogatószeres meleg vízzel és törölje szárazra. 

 Használat után azonnal öblítse le az evőeszközöket, ne hagyja, hogy az ételmaradék rászáradjon a fémre. 

 Nem szabad klór vagy klorid tartalmú szerrel tisztítani, csak semleges tisztítószert használjon. 

 Ne áztassa hosszú időn keresztül az evőeszközöket, mert a vízben oldott ásványi sók károsíthatják a 

felületüket. 

 A késeket a mosogatógépben a többi evőeszköztől elkülönítve mosogassa el. 

 A kanalat és a villát váltogatva a mosogatógép evőeszköztartó rekeszébe a nyelével lefelé állítsa, és 

hagyjon közöttük elegendő helyet a tökéletes tisztítás érdekében. 

 A mosogatógépben történő szárítás általában nem elegendő a korrózió elkerüléséhez, ezért 

elengedhetetlen a kézzel történő utántörlés rögtön a mosogatási ciklus után. Különös gondossággal kell 

eljárni a kések esetében.  

 Soha ne hagyja az evőeszközöket a zárt, nedves mosogatógépben. 

 A mosogatás során kövesse a mosogatógép gyártó előírásait és az alkalmazott tisztítószer használatára 

vonatkozó útmutatót. 

 A mosogatógépbe soha se tegyen olyan fedőt, lábast vagy más háztartási eszközt, amelyen a legkisebb 

rozsdanyom is látható. A mosogatási ciklus alatt ugyanis a rozsda könnyen átterjed a mosogatógépben 

lévő többi termékre is. 

 Az Inoxriv evőeszközök a legjobb minőségű 18/10 rozsdamentes acélból készülnek, de ez nem jelenti azt, 

hogy egyáltalán nem tudnak korrodálódni. Ez a nem kívánt folyamat leggyakrabban a helytelen mosogatás 

során fordul elő, vagy ha az evőeszközöket tartósan nedves környezetben tartják. 

 A használat során kialakuló homályosodást vagy vízfoltosodát speciális nemesacél polírozószer hazsnálatával 

tudja tükörfényesre tisztítani. 


