
Čo je potrebné vedieť pri používaní porcelánu PORLAND

Porcelánové výrobky sa môžu používať vo všetkých rúrach. V mikrovlnných rúrach
by sa nemali používať iba výrobky zdobené zlatom a platinou (pretože tieto môžu 
poškodiť mikrovlnnú rúru).

Porcelánové výrobky by sa nemali čistiť drhnutím tvrdými čistiacimi materiálmi alebo 
drôtenou vlnou. Takéto výrobky síce porcelán nepoškodzujú, pretože sú to však mäkšie 
materiály ako porcelán, môžu na povrchu porcelánu zanechávať svoje stopy.

V oblastiach, kde sa používa tvrdá voda, sú na porcelánovom povrchu viditeľné vápenné 
škvrny. Takéto škvrny môžu byť odstránené za použitia octu.

Škvrny po čaji a káve, kovové škrabance sa dajú vyčistiť pomocou práškového čistiaceho 
prostriedku na riad alebo pomocou práškovej zubnej pasty.

Ručné umývanie:
Môžu sa použiť všetky krémy a tekutiny na umývanie riadu, ktoré sú dostupné na trhu.
Umývacia misa by nemala byť vyrobená z kovu. Kovové misky nepoškodzujú 
porcelán, avšak pretože sú mäkšie ako porcelán môžu na porcelánovom povrchu 
zanechávať stopy. Ak sa aj výrobky, ako sú hrnce a panvice, ktoré nie sú porcelánové, 
umývajú spolu s porcelánovými výrobkami (keďže tieto výrobky môžu na povrchu 
porcelánu zanechať stopy), nemali by sa navzájom dotýkať.
Na umývanie nepoužívajte silné abrazívne prostriedky a tvrdé materiály, vrátane 
drôtenky. Po umytí by sa porcelán opláchnite veľkým množstvom vody a nechajte vysušiť.

V umývačke riadu:
Čistiaci prostriedok, ktorý sa má použiť, by sa mal vyberať svedomito. Zvlášť dekoratívne 
vzory na glazúre sa môžu poškodiť v dôsledku vysoko alkalických čistiacich prostriedkov. 
Porcelánové výrobky sa musia po úplnom vysušení vybrať z umývačky riadu. Porcelánové 
a kovové výrobky by mali byť v umývačke usporiadané tak, aby sa navzájom nedotýkali 
počas umývacej fázy. Pretože neglazované povrchy porcelánových výrobkov sa môžu 
navzájom poškodiť, dávajte pozor, aby sa navzájom nedotýkali. Ručné umývanie sa 
odporúča pre výrobky zdobené zlatom a platinou.

Čo je potrebné zvážiť pri umývaní porcelánu PORLAND
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