
Pielęgnacja zlewozmywaków z kompozytu Silgranit® 

Wszystkie zlewozmywaki czy to ze stali, ceramiki czy innego kompozytu bez względu na to jaki 
producent je wytworzył, wcześniej czy później podczas eksploatacji ulegają zabrudzeniu. Nie 
wynaleziono jeszcze takiego materiału, który byłby odporny na wszelkie zabrudzenia, nie wymagającego 
czyszczenia i pielęgnacji. Aby zachować walory estetyczne zlewozmywaka Blanco z kompozytu 
Silgranit, radzimy stosować się do Instrukcji pielęgnacji zlewozmywaka i korzystać z sprawdzonych i 
specjalnie opracowanych przez Blanco środków i metod pielęgnacji produktu. Tylko stosowanie się do 
zaleceń producenta zagwarantuje Państwu bezproblemowe użytkowanie zlewozmywaka, który pozostanie 
na zawsze ozdobą w Państwa kuchni. 

Najczęściej spotykane zabrudzenia to powstające ma powierzchni plamy i przebarwienia. 
Ich przyczyną jest osad wapienny, którego występowanie związane jest z twardością wody. W twardej 
wodzie jest dużo rozpuszczalnych soli wapnia i magnezu, co powoduje osadzanie się tych związków na 
powierzchni zlewozmywaka. Na takim osadzie z kamienia łatwiej zatrzymują się cząsteczki brudu np. 
herbata, które z kolei prowadzą do powstawania brzydkich plam i utraty walorów estetycznych 
zlewozmywaka. W przypadku wystąpienia plam i przebarwień, należy rozpuścić je razem z osadem do 
którego przylgnęły. Jeżeli nie rozpuścimy osadu, nie usuniemy plam i brudu, który tkwi w samym 
osadzie. Producent w takich przypadkach poleca dwa środki specjalnie opracowane do stosowania przy 
urządzeniach Blanco. Są to :  
- BLANCOACTIV 
-  BLANCO ANTIKALK   

 

Środki do pielęgnacji zalecane przez producenta 

 
 

BLANCOACTIV  stosujemy do czyszczenia 
komory zlewozmywaka. Jest to środek 
całkowicie przyjazny środowisku, nie zawiera 
fosfatów i chloru, działa na bazie aktywnego 
tlenu. Środek produkowany jest w formie 
tabletki, którą wrzucamy do komory z ciepłą 
wodą (ok. 3 do 5 cm wody o temp. 50-60 oC) 
na 1 do 12 godzin, najlepiej na całą noc. Przez 
ten czas, środek rozpuszcza wszelkie osady 
razem z zabrudzeniami. W przypadku silnych 
zabrudzeń czynność należy powtarzać, aż do 
uzyskania całkowicie czystej i wolnej od 
osadów powierzchni. 

Zalecamy profilaktyczne stosowanie środka BLANCOACTIV  regularnie co 2-4 miesiące (zależy od 
twardości wody), nie czekając na osad wapienny czy zabrudzenia. Wczesne działanie i systematyczne 
oczyszczanie komory z osadów wapnia (z początku niewidoczny) zdecydowanie ułatwia pielęgnację 
produktu. 
  



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, w których nie możemy zastosować 
tabletki np. na ociekaczu. Płyn należy 
rozprowadzić na całej powierzchni ociekacza i 
pozostawić na 10-30min., aby rozpuścił biały 
nalot z wody. Następnie zlewozmywak należy 
spłukać wodą, umyć ostrą stroną gąbki z 
płynem do naczyń i wytrzeć do sucha. W 
przypadku silniejszych osadów,  czynność 
należy powtórzyć. 

 
 

  

 

 

Efekt zastosowania BLANCOACTIV  
 
 
 

  

Efekt zastosowania BLANCOANTIKALK  

 

 



Domowy sposób usunięcia osadów wapiennych 

Wiele osób zwraca się do nas z pytaniem, jakie są domowe środki usunięcia osadu wapiennego z 
powierzchni zlewozmywaka ? 
Z uwagi na trudność usunięcia osadu wapiennego i przebarwień które osad wchłonął pozostawiając na 
powierzchni plamy, innego sposobu jak rozpuszczenie lub zmiękczenie i wyszorowanie w zasadzie nie 
ma. Domowym sposobem może być środek, który mocno zmiękcza wodę czyli proszek do prania. 
Producent radzi, aby do komory zlewozmywaka wlać ok. 3-5cm ciepłej wody, wsypać do niej 1-2 łyżki 
zwykłego proszku do prania i pozostawić na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Proszek zmiękcza wodę, 
a także zmiękczy osad wapienny, który łatwiej jest usunąć. Po wypuszczeniu wody z komory, należy 
komorę zlewozmywaka wyczyścić ostrą stroną gąbki z płynem do naczyń. Jeżeli zabrudzenia i osad są 
niewielkie, zlewozmywak bez problemu doczyści się i znów będzie ozdobą w kuchni. W przypadku 
mocnych zabrudzeń, radzimy jednak rozpuszczenie osadów wapiennych środkiem odwapniającym 
BLANCOACTIV . 

 

Uwagi dodatkowe 
 
Zlewozmywaki z kompozytu Silgranit® PuraDur® II posiadają w swej strukturze wiele środków 
wpływających na twardość materiału, wytrzymałość i ułatwiających czyszczenie. Jest to m.in. Sulfon, 
który podczas czyszczenia zlewozmywaka uwalnia się wspomagając i ułatwiając czyszczenie. Dlatego 
zlewozmywaki z kompozytu Silgranit® PuraDur® II należy czyścić tylko ostrą stroną gąbki z płynem do 
naczyń. Nie zaleca się stosować do czyszczenia różnego rodzaju mleczka do czyszczenia lub jak radzą 
niektórzy nasmarować zlew kompozytowy olejem spożywczym, gdyż z uwagi na swoją specyfikę 
zatykają pory zlewozmywaka i uniemożliwiają samoczynne wydostawanie się Sulfonu podczas tarcia 
przy czyszczeniu, co prowadzi do szybszego osadzania się osadów i zabrudzeń na jego powierzchni oraz 
utrudnia utrzymanie produktu w stanie pożądanej czystości.  

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-z-kompozytu-silgranit/1/ 


