
Pielęgnacja zlewozmywaków ceramicznych Blanco 

Ceramikę stosuje się już od tysiącleci. Jest bowiem tworzywem o niezwykłej odporności i 
wielu zastosowaniach. Zanim wkroczyła do kuchni, obecna była m.in. w postaci blatów w 
laboratoriach chemicznych jako tworzywo odporne na różnego rodzaju substancje, wysokie 
temperatury oraz uszkodzenia. Okazało się, że kamionka szlachetna jako materiał bardzo 
wytrzymały nadaje się również do produkcji zlewozmywaków. Ceramika jest łatwa w 
utrzymywaniu czystości. Powierzchnie ceramiczne są idealnie gładkie, dzięki temu są 
odporne na przywieranie resztek i zanieczyszczeń, oraz neutralne pod względem zapachowym 
i smakowym. 

Surowcem wykorzystywanym przez BLANCO do produkcji zlewozmywaków ceramicznych 
jest glinka ogniotrwała lub kamionka szlachetna, która dzięki swoim wyjątkowym 
właściwościom potrafi sprostać najwyższym wymaganiom laboratoryjnym. 
Do najważniejszych właściwości ceramiki BLANCO należą: 

o     Zwiększona odporność na uderzenia 
o     Zwiększona odporność na zarysowania podczas codziennego użytkowania 
o     Zwiększona odporność na wysoką temperaturę 
o     Zwiększona odporność na kwasy oraz na powstawanie plam 
o     Zwiększona odporność na światło słoneczne - również przy bezpośrednim 

nasłonecznieniu 

Ceramikę bardzo łatwo jest utrzymać w czystości – wystarczy wilgotna ściereczka z odrobiną 
płynu do mycia naczyń. Jeśli już wystąpi nadmierne zabrudzenie, z reguły chodzi tu o osad z 
kamienia, którego występowanie związane jest z twardością wody. Na takim osadzie z 
kamienia łatwiej zatrzymują się cząsteczki brudu, które z kolei prowadzą do powstawania 
brzydkich plam. 
 
Jak pozbyć się zabrudzeń i jak pielęgnować zlewozmywak ceramiczny ? 

Zlewozmywaki ceramiczne Blanco fabrycznie są pokryte specjalną powłoką PuraPlus® . Jest 
to specjalny środek wcierany maszynowo w powierzchnię zlewozmywaka o właściwościach 
hydrofobowych - odpychających wodę, co znacznie ułatwia pielęgnację i utrzymanie 
czystości. Niestety podczas czyszczenia i wycierania powierzchni zlewozmywaka, stopniowo 
usuwamy powłokę PuraPlus, a wtedy zlewozmywak traci ochronę i staje się bardziej podatny 
na osady z wody i zabrudzenia. Do regeneracji powierzchni PuraPlus® i przywrócenia jej 
walorów ochronnych zlewozmywaka, producent zaleca stosowanie specjalnego preparatu 
dwuskładnikowego pod nazwą PuraPlus® Liquid Set . 



 
 

BLANCO PuraPlus® Liquid Set   to środek 
dwuskładnikowy,  zamyka mikroskopijne pory 
i wygładza powierzchnię zlewozmywaka. Po 
oczyszczeniu wstępnym należy na suchą 
powierzchnię dodać środek Liquid i ruchem 
okrężnym wcierać go w powierzchnię suchą 
szmatką lub ręcznikiem papierowym. Po 
dokładnym wtarciu środka w powierzchnię 
należy dokładnie miękką ściereczką wytrzeć 
zlewozmywak do sucha. Zregenerowana 
powierzchnia o hydrofobowych 
właściwościach redukuje zatrzymywanie 
zanieczyszczeń, tworzenie się osadu 
wapiennego oraz powstawanie plam. 

BLANCO PuraPlus® Liquid Set   składa się 
z dwóch preparatów : 

o BLANCO PuraPlus® Starter - 
opakowanie 100ml, pomaga we 
wstępnym czyszczeniu powierzchni 

o BLANCO PuraPlus® Liquid  - 
opakowanie 100ml, regeneruje 
zniszczone powierzchnie PuraPlus® 
zarówno zlewozmywaków jak i baterii 
w wykończeniu ceramiki. 

 
 

Efekt zastosowania 
BLANCO PuraPlus® 
Liquid Set 

  



W przypadku kiedy powierchnia zlewozmywaka stanie się szorstka i zaczną pojawiać 
się przebarwienia na powierzchni z uwagi na wystąpienie osadu wapiennego, 
pomocny jest także uniwersalny środek odwapniający BLANCO ANTIKALK  

BLANCO ANTIKALK to środek uniwersalny do rozpuszczania 
wszelkich osadów wapiennych, bezpieczny nawet dla każdego 
rodzaju powłoki baterii zlewozmywakowej Blanco. Środek w 
postaci płynu służy do rozpuszczania osadów w miejscach 
trudnodostępnych np. wokół baterii. Płyn należy rozprowadzić na 
całej powierzchni i pozostawić na 15-30min., aby rozpuścił biały 
nalot z wody. Następnie zlewozmywak należy spłukać wodą, 
umyć gąbką z płynem do naczyń i wytrzeć do sucha. W przypadku 
silniejszych osadów,  czynność należy powtórzyć. Po 
oczyszczeniu powierzchni z osadów wapiennych zastosować 
środek BLANCO PuraPlus® Liquid Set 
 

 
 

 
*kliknij aby 
powiększyć 

Przy większych zabrudzeniach oraz przy powstałych od naczyń 
głównie garnków i patelni czarnych smugowatych rys na jego 
powierzchni, zlewozmywak czyścimy pastą BLANCOCeraCare. 
Mokrą gąbką załączoną w opakowaniu rozcieńczamy trochę pasty, a 
nastepnie nanosimy pastę na powierzchnię zlewozmywaka czyszcząc ją 
ruchem kolistym. Po umyciu zlewozmywaka należy wytrzeć jego 
powierzchnię miękką i suchą antybakteryjną ściereczką z 
mikrowłókien Blanco (nr.kat. 126 999). Pamiętajmy, że czyszcząc 
zlewozmywak pastą ścieramy powłokę PuraPlus®, więc w zależności 
od zapotrzebowania z czasem powinniśmy zastosować środek 
BLANCO PuraPlus® Liquid Set   

 Uwagi dodatkowe 

Należy również przestrzegać następujących wskazówek: 

o Agresywne środki do szorowania np. proszek do szorowania, mogą porysować 
glazurę. Z tego względu radzimy aby ich nie stosować. 

o Należy unikać przesuwania twardych lub ostrokanciastych przedmiotów po 
powierzchni ceramicznej i nie używać na niej noży ceramicznych 

o Przedmioty wrzucane do komory mogą ją uszkodzić - odprysk szkliwa, 
pęknięcie komory.  Radzimy nie wrzucać przedmiotów do komory, a 
delikatnie jest stawiać w komorze zlewozmywaka 

   

Stosując się do wskazówek producenta i pielęgnując zlewozmywak Blanco środkami 
polecanymi przez producenta, zlewozmywak na długie lata będzie ozdobą w każdej 

kuchni, a jego pielęgnacja stanie się bardzo prosta i niekłopotliwa. 

Źródło - http://serwis.comitor.pl/ekspert-radzi/pielegnacja-zlewozmywakow-ceramicznych-
blanco/2/ 


