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STAROSTLIVOSŤ O SKLO- AKO SPRÁVNE UMÝVAŤ
SKLO NEDEKOROVANÉ – krištalínové / bezolovnaté
Najlepším spôsobom ako ochrániť váš sklenený riad a zachovať jeho kvality je samozrejme ručné
umývanie za použitia mäkkých saponátov. Poháre na vodu, pivo, víno aj koktejly je možné umývať aj
v umývačke skla a i v umývačke riadu, no je potrebné dbať viacerých rád:


Sklenené produkty umývajte oddelene od ostatného riadu (porcelán, príbory, hrnce a i.).
Neumývajte spoločne s príliš špinavým a mastným riadom.



Poháre vkladajte do koša na sklo postupne jeden za druhým tak, aby mohla voda odtekať. Sklo
ukladajte tak, aby bolo v koši dobre zapreté. Snažte sa vyhnúť vzájomnému priamemu kontaktu
pohárov a kalichov počas pracieho procesu a skladovania, napríklad v odkladacích priehradkách
baru.



Najlepšia teplota na umývanie 60°C, na oplach 65°C. Doba prania v profesionálnej umývačke skla
by sa mala pohybovať okolo 90 sek, v domácej umývačke zvoľte program umývania skla alebo
celoplošné umývanie. Skontrolujte, že používate dostatok zmäkčujúcej soli.



Používajte saponáty a umývacie prostriedky, ktoré sú určené pre sklo. Vyhnite sa detergentom
a chémií s vysoko agresívnymi hydroxidmi, ako je napr. NaOH a KOH.0. Pri intenzívnom umývacom
cykle alebo za použitia zlej chémie by mohla nastať tzv. korózia skla- „zbelenie skla“.



Po umývaní riadu otvorte dvere umývačky a uvoľnite teplo a paru. Sklo nechajte uschnúť a
vychladnúť prirodzene. Pri vykladaní skla buďte opatrní.



Pokiaľ na skle oschli kvapky vody, sklo preleštite. Pri leštení používajte utierky z mikrovlákna a držte
kalich (pohár na víno) za dienko (spodok). Najskôr vyleštite stopku a následne kalich. Dávajte pozor,
aby ste netočili dienkom príliš proti smeru otierania, nadmerne krútenie môže viesť k prasknutiu,
a to aj v prípade leštenia odolného produktu.

V UMÝVAČKE NEUMÝVAJTE TIETO DRUHY SKLENENÝCH PRODUKTOV:


Misky a poháre s príliš tenkou stenou (ručne tvarované sklo)



Dekorované sklo (farbené, maľované, s povrchovou dekoráciou a pod.) Dekorované sklo
umývajte ručne v teplej vode mäkkou hubkou jemným saponátom bez abrazív.

SKLO NIE JE URČENÉ PRE HORÚCE NÁPOJE:
Neohrievajte poháre a sklo, ktoré nie je určené pre horúce nápoje, v mikrovlnnej rúre - nie je to
bezpečné. Nenalievajte do skla vriacu tekutinu a vyhnite sa vysokým termošokom.
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