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SYSTEMTECHNIK FÜR DIE TÜR 

Wskazówki dotyczące konserwacji nierdzewnej stali szlachetnej 

 

Nierdzewna stal szlachetna oznacza określone rodzaje stali, szczególnie odporne na korozję i higieniczne.  Ich 

powierzchnia nie ma porów i nie wymaga dodatkowego zamknięcia. Nie łuszczy się, mikroorganizmy i brud nie 

przylegają. Jednak: pielęgnacja jest konieczna! Nierdzewna stal szlachetna posiada właściwości, które czynią z niej 

genialny materiał, stosowany w wielu dziedzinach: 

 

• wysoka odporność na korozję 

• odporność na wysokie temperatury 

• zdolność do całkowitego recyklingu 

• może być stosowana do środków spożywczych 

• wysoka wytrzymałość 

  

Ogólna konserwacja:  

Stal szlachetna jest materiałem łatwym w konserwacji, jednak nie jest materiałem, który nie wymaga konserwacji. 

Spłukiwanie czystą, najlepiej ciepłą wodą, w regularnych odstępach oraz wycieranie miękką chusteczką są nieodzowne 

Obowiązuje jednak zasada: Proszę nie stosować abrazyjnych środków myjących. Im łagodniejszy środek myjący, tym 

lepiej. Środek myjący musi być wolny od kwasu solnego, środków zawierających chlor itd.! Klejące pozostałości środków 

spożywczych najlepiej usunąć wodnymi środkami myjącymi, tłuszcze i oleje usuwa się specjalnymi zasadowymi i / lub 

kwasowymi środkami myjącymi zawierającymi tenzydy. Tłuszcze i związane tłuszczem zanieczyszczenia pigmentowe 

można zwykle łatwo usunąć za pomocą neutralnych lub uniwersalnych środków myjących. 

 

Czyszczenie mechaniczne: 

Powierzchnie ze stali szlachetnej można bez problemu zmyć na mokro, wyszczotkować lub wytrzeć na mokro. Proszę 

jednak pamiętać o wyborze właściwego mechanicznego środka czyszczącego. Polecamy ściereczki z mikrofazy. Proszę 

poddać powierzchnię krótkiemu działaniu środka do pielęgnacji stali szlachetnej, a następnie wytrzeć powierzchnię za 

pomocą ściereczki w kierunku szlifu. W przypadku ogólnych zabrudzeń na większej powierzchni najlepiej użyć szczotki z 

naturalnego włosia lub specjalnej szczotki do nierdzewnej stali szlachetnej. Niektóre szczotki z tworzywa sztucznego 

zawierają elementy ścierające.   

 

Ślady palców, ślady uchwytów na powierzchniach ze stali szlachetnej: 

Wszystkie powierzchnie ze stali szlachetnej, które są często dotykane, należy regularnie czyścić, dezynfekować, a 

następnie przetrzeć środkiem do pielęgnacji stali szlachetnej. Do wody, najlepiej ciepłej, dodać środki myjące i 

dezynfekcyjne. 
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