Vlastnosti a péče o materiály

Vlast

Informace k základním vlastnostem a péči o jednotlivé materiály
materiál / vlastnosti

péče o materiál

Akryl
není vhodný do myčky; velmi dobrá tvrdost; čirý

čistěte vlhkým hadříkem a speciálním čisticím
prostředkem

Akrylonitrilbutadienstyren
při dodržení teploty lze do myčky; odolný proti
teplotním změnám, zlomení, poškrábání; velmi
dobrá tvrdost povrchu; nízká hmotnost

čistěte vlhkým hadříkem a speciálním čisticím
prostředkem; materiál může zmatnět

Bavlna
lze prát v pračce; savý, odolný a pružný
materiál; šetrný k pleti; snadná údržba

řiďte se pokyny na etiketě od výrobce; bílá snese
praní do 95 °C; lze sušit v sušičce

Dřevo
není vhodné do myčky; přírodní materiál; vzhled
se může lišit; není odolné vůči vlhkosti

čistěte vlhkým hadříkem a jemným čisticím
prostředkem; ihned osušte a skladujte v suchu

EPP Plast
není vhodný do myčky; dobrá odolnost vůči
chemikáliím; dobrá tepelná izolace;
recyklovatelný; nízká hmotnost

čistěte hadříkem či houbou běžnými saponáty,
po umytí osušte; nepoužívejte drátěnky

Guma
vysoká elasticita

čistěte běžnými saponáty, nepoužívejte drátěnky

HDPE Plast
za určitých okolností vhodný do myčky; vysoká
pevnost v tahu a stabilita; recyklovatelný

čistěte hadříkem či houbou běžnými saponáty,
po umytí osušte; nepoužívejte drátěnky

Hliník
není vhodný do myčky; velmi dobrá tepelná
vodivost; omezená odolnost vůči kyselinám;
lehký; snadná manipulace.

čistěte jemným čisticím prostředkem a
nylonovou houbičkou; neodstraňujte oxidační
vrstvu, tvoří ochranný film; může se objevit
zabarvení, nečistit sodou

Chromová ocel
lze mýt v myčce; magnetická, není odolná vůči
korozi; přehřátí může způsobit změnu barvy;
hygienická, netoxická; proti kyselinám není tak
odolná jako ocel 18/10; dobré kalící a ostřící
vlastnosti, snadno se leští; špatně vede teplo

www.gastronom.cz

nečistit ocelovou vlnou; vyhněte se tepelným
šokům, vyvarujte se usazování rzi, čistěte
jemnými saponátovými prostředky
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materiál / vlastnosti

Vlast

péče o materiál

Chromniklová ocel
lze mýt v myčce; není magnetická; při trvalém
kontaktu se solemi nebo kyselinami není odolná
vůči korozi, přehřátí může způsobit změnu
barvy; hygienická, netoxická; chemicky
odolnější než chromová ocel

nečistit ocelovou vlnou; vyhněte se tepelným
šokům, vyvarujte se usazování rzi, čistěte
jemnými saponátovými prostředky

Litina
dobré tepelně akumulační vlastnosti a tepelná
vodivost; téměř se nemůže přehřát; není odolná
proti nárazu; pouze podmíněně vhodná na
indukci; vysoká vlastní hmotnost

čistěte hadříkem či houbou běžnými saponáty;
osušte a lehce namažte

Melamin
vhodný d myčky při dodržení maximální teploty;
velmi tvrdý; sterilizovatelný; nárazuvzdorný;
odolný vůči kyselinám

čistěte hadříkem či houbou běžnými saponáty,
po umytí osušte; nepoužívejte drátěnky

Mosaz
nevhodná do myčky; není magnetická; vysoká
odolnost proti korozi; zlatá barva;
antibakteriální; náročná na čištění

čistěte hadříkem či houbou citronem a solí;
nepoužívejte žádné abrazivní prostředky;
nedrhněte

Polyamid
pružný; odolný proti zlomení a poškrábání,
matově lesklý

čistěte klasickými saponátovými prostředky

Pochromovaný
nevhodný do myčky; vysoká odolnost; lesklý;
není odolný vůči kyselinám

čistěte hadříkem bez agresivních čisticích
prostředků

Polykarbonát
podmíněně vhodný do myčky; není vhodný pro
mikrovlnnou troubu; sterilizovatelný

čistěte vlhkým hadříkem či jemnými
saponátovými prostředky; materiál může
zmatnět

Polyester
lze mýt v myčce; snadno se čistí; odolný

čistěte klasickými saponátovými prostředky

Polyetylén
lze mýt v myčce při dodržení maximální teploty;
při dodržení předepsané teploty je tvarově
stabilní
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čistěte klasickými saponátovými prostředky
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péče o materiál

Polypropylen
lze mýt v myčce při dodržení maximální teploty;
při dodržení předepsané teploty je tvarově
stabilní; sterilizovatelný

čistěte klasickými čistícími prostředky

Polystyren
lze mýt v myčce při dodržení maximální teploty;
není vhodný pro mikrovlnnou troubu; tvarově
stabilní i ve vroucí vodě; sterilizovatelný

čistěte klasickými čistícími prostředky

Polyvinylchlorid
není vhodný do myčky; není vhodný pro
mikrovlnnou troubu; odolný proti oděru; těžce
zápalný; odolný vůči kyselinám

čistěte klasickými čistícími prostředky

Polytetrafluorethylen PTFE
lze mýt v myčce; nepřilnavý; výborná chemická
odolnost; není odolný proti poškrábání

pracujte pouze s plastovými nebo dřevěnými
nástroji; vyvarujte se přehřátí

Porcelán
lze mýt v myčce; odolný vůči teplotě, kyselinám;
křehký; chuťově neutrální; stálobarevný; špatná
tepelná vodivost; dobré tepelně akumulační
schopnosti

čistěte klasickými čistícími prostředky

Silikon
lze mýt v myčce; vysoká odolnost vůči teplotám;
velmi flexibilní; nepřilnavý

čistěte klasickými čistícími prostředky

Sklo
lze mýt v myčce, chuťově neutrální; lze
kombinovat s jinými materiály bez vzájemného
působení; není odolné vůči nárazům

čistěte hadříkem či houbou běžnými saponáty,
po umytí osušte; nepoužívejte drátěnky

Ušlechtilá ocel
lze mýt v myčce; odolná proti korozi; nízká
tepelná vodivost; odolná vůči teplotě; dlouhá
životnost; chuťově neutrální; hygienická,
netoxická

nečistit ocelovou vlnou; vyhněte se tepelným
šokům, vyvarujte se usazování rzi, čistěte
jemnými saponátovými prostředky

Železo
nevkládejte do myčky; velmi dobrá tepelná
vodivost; nemůže se přehřát; není odolné proti
korozi; omezená odolnost vůči kyselinám
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železné pánve se musí před prvním použitím
vypálit; nečistit ocelovou vlnou; ihned po umytí
osušte a potřete stolním olejem
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Speciální ocel
materiál / vlastnosti

péče o materiál

Ocel (černý/modrý plech)
nevhodná do myčky; magnetická; opálená; velmi povlak nesmí být poškozen; skladujte v suchu a
dobrá tepelná vodivost; prakticky se nemůže
lehce namazané; vyvarujte se tepelných šoků
přehřát; není odolná proti korozi; vysoká vlastní
hmotnost

Ocel čepelová
nerezová, velmi dobrá údržba, dlouhá životnost,
netoxická, hygienická; velmi dobré kalicí a
ostřící vlastnosti; není odolné proti
dlouhodobému působení kyselin; povrch
většinou matově lesklý, magnetická; špatně vede
teplo

snadná péče ručně nebo strojem jemnými
saponátovými prostředky; případné rezové
usazeniny vznikají cizími zdroji – po použití
ihned očistit a zbavit zbytků potravin; zabraňte
teplotnímu šoku

Ocel kovaná za studena
může zreznout; dlouhodobá životnost při
odpovídající péči; zhuštěný strukturovaný
povrch; magnetická; dobrá tepelná vodivost

před prvním použitím vypalte – nalijte olej,
velmi silně zahřejte a přidejte slupky syrových
brambor; opékejte jednu hodinu a protírejte
hadrem nebo papírem; následně omyjte
saponátovým prostředkem a usušte. Po běžném
používání stačí vytřít papírem; při delším
skladování potřete olivovým olejem

Ušlechtilá ocel
lze mýt v myčce; odolná proti korozi; nízká
tepelná vodivost; odolná vůči teplotě; dlouhá
životnost; chuťově neutrální; hygienická,
netoxická
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nečistit ocelovou vlnou; vyhněte se tepelným
šokům, vyvarujte se usazování rzi, čistěte
jemnými saponátovými prostředky

