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JAK DBAĆ O NACZYNIA ZE STALI NIERDZEWNEJ 
 

 
- Przed pierwszym użyciem umyj naczynia gorącą wodą z dodatkiem płynu do 
mycia naczyń . 
-  Naczynia wykonane ze stali nierdzewnej można bardzo łatwo wyczyścić - 
najlepiej po użyciu - za pomocą delikatnej szczoteczki lub gąbki oraz zwykłego 
detergentu. 
-  Silniejsze i bardziej odporne zabrudzenia należy pozostawić na pewien czas 
do namoczenia. 
-  Aby uniknąć powstawania smug, należy po umyciu natychmiast wytrzeć 
garnki i patelnie. 
-  Jeśli naczynia ze stali nierdzewnej myjesz w zmywarce do mycia naczyń, to na 
ich wewnętrznej powierzchni mogą się pojawić osady wapienne, które zwykle 
można bardzo łatwo usunąć za pomocą detergentu oraz delikatnej gąbki z 
włókniny. 
-  Trudne do usunięcia pozostałości na naczyniach zaleca się usunąć za pomocą 
połówki cytryny lub z wykorzystaniem gorącego roztworu wody z octem w 
stosunku 9 do 1. 
- Wysoki połysk naczyń można uzyskać za pomocą tradycyjnego środka do 
pielęgnacji stali nierdzewnej. 
- Nigdy nie używaj stalowych szczotek, piasku do szorowania, wełny szklanej ani 
podobnych twardych przedmiotów. 
- Należy pamiętać, że soli nie należy dodawać do zimnej wody, ale do wrzącej 
wody. Po dodaniu do zimnej wody jej stężenie na dnie może być bardzo 
wysokie. Może to prowadzić do powstawania korozji (nawet dziur) na dnie 
naczynia oraz  mogą pojawić się smugi. Smugi nie wpływają na 
funkcjonalność naczynia, ale mogą być trudne do usunięcia lub w ogóle nie 
będzie można ich usunąć. 
- Podczas korzystania z ceramicznej płyty kuchennej przed każdym użyciem 
należy sprawdzić spód naczynia oraz ceramiczną płytę kuchenną pod kątem 
wszelkich pozostałości lub osadów. Nierówności, jak również  lekkie 
zabrudzenia mogą zarysować ceramiczną płytę kuchenną. Nie nie przesuwaj 
naczyń po płycie, ponieważ może to spowodować uszkodzenie płyty 
ceramicznej. 
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