
  

  

TIPPEK AZ EVŐESZKÖZÖK ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁSÁHOZ 
A Herdmar termékei szigorúan ellenőrzött folyamat eredményeként jöttek létre, ahol a minőség és a tervezés az iránymutatás. A nyersanyagok 
kiválasztásától a szállításig minden lépést a szokásos ellenőrzések alapján hajtanak végre, hogy minimalizálják a hibákat és kiváló termékhez jussanak. Bárhol 
használhatják normál körülmények között és az ápolási utasításokat követve, az evőeszközök hosszú ideig megőrzik jó megjelenésüket. 
 

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 
 

Kézi tisztítás: 
 Használat után minden evőeszközt a lehető leghamarabb el kell mosni, hogy elkerülje a hulladékkal vagy az ételmaradékkal való hosszú érintkezést; 

 Használjon forró vizet, könnyű mosószert és puha szivacsot. A dörzsölő szivacsot vagy - szövetet kifejezetten nem ajánljuk, mivel az 
visszafordíthatatlanul megkarcolja a darabokat; 

 Mosás után öblítse le és azonnal szárítsa meg az evőeszközöket puha ruhával. 
 

 

A Swarovski kristályokkal ellátott evőeszközöket kézzel kell mosni. 
 

Mosogatógépi tisztítás: 
 Nagyon ajánlatos a használat után azonnal lemosni az evőeszközöket, valamint le kell öblíteni a gépbe helyezés előtt; 

 Csak minőségi, bevált mosószereket használjon; 

 Ne tegyen túl sok evőeszközt a kosárba, hogy a mosási ciklusok során elkerülje az evőeszközök közötti összecsapást; 

 A késeket pengékkel felfelé kell a kosárba helyezni, és el kell választani a többi evőeszköztől, 

 A kanalak és a villák szintén a kosarakba kerüljenek, a fogantyúk lefelé nézzenek; 

 Ne keverje össze a mosogatógépben a rozsdamentes acélból készült evőeszközöket más fémekkel, például arannyal; 

 Miután a mosogatógép befejezte a mosási ciklust, erősen ajánlott az összes evőeszköz darabot azonnal kivenni a gépből és puha ruhával 
megtisztítani, különösen a késeket. 

 

Az aranyozott vagy PVD-vel, ACD-vel vagy Glitterrel bevont evőeszközöket kizárólag mosogatógépben szabad mosni. A mosási hőmérséklet 
nem haladhatja meg a 60 ° C-ot, és a mosószer összetétele nem haladhatja meg a legfeljebb 10% foszfátot. 
 

TÁROLÁS 
A Herdmar evőeszközöket nem szabad nedves helyen tárolni, hogy elkerülje a termékeken a foltok megjelenését. 

 



  

  

FOLTOK ELTÁVOLÍTÁSA 
A fényesen csiszolt vagy szálcsiszolt evőeszközök egyes darabjainak foltjait eltávolíthatjuk úgy, hogy a darabokat több mint tizenöt percre bele merítjük 
citromsav forró vizes oldatába. Az oldat elkészítéséhez oldjon fel 1 liter vízben 1 evőkanál citromsavat. A citromsavat bármelyik gyógyszertárban vagy 
élelmiszerboltban meg lehet vásárolni. 

 

GARANCIA 
A gyár térítésmentesen vállalja a cserét, ha gyártási vagy nyersanyaghibákat észlel, valamint ha az összes karbantartási tanács teljesült, és az evőeszközöket 
nem használták. 

 

 

PVD 
 
A PVD (Physical Vapor Deposition) technológiával készített dekoratív bevonat egy vékony nagy tapadású kerámia bevonatra kerül, 0,5 és 1,5 mikron közötti 
szabályozott vastagsággal, ionizált plazma és vákuum segítségével. Minden matt vagy fényes felületen alkalmazható. 
 

 Minden PVD-vel bevont tárgyat géppel kell mosni, soha nem szabad szivaccsal vagy súroló ruhával; 

 Anti allergén: az emberi érintés védelme érdekében a szubsztráttal bevont termékek megelőzik a különböző allergiás reakciókat, pl.nikkel allergia; 

 Biokompatibilis: jelentősen csökkenti a baktériumok tapadását és szaporodását a felületen; 

 Kopás- és korrózióállóság, növeli a tárgyak élettartamát; 

 Szennyezésmentes folyamat: Környezetbarát bevonat. 

 
Rendeltetésszerű használat és a tisztítási ajánlások betartása mellett, legfeljebb 500 kereskedelmi mosási cikluson belül, ha bármilyen rendellenességet 
észlel, a Herdmar biztosítja az ingyenes cserét. 
 

 
ACD/CSILLÁM 
 
ACD - Ez egy hagyományos módszerrel felhasznált műanyag festék, előkezeléssel, amely lehetővé teszi a darabok bármilyen Pantone színnel történő 
festését.  
Csillogás - A mikro-poliészter részecskék megtalálhatóak az EFA átlátszó lakkban, amelynek különleges tulajdonságai vannak a dekoratív hatás érdekében. 
 



  

  

 Az összes ACD-vel bevont tárgyat géppel kell mosni, soha nem szabad szivaccsal vagy súroló ruhával; 

 Biokompatibilis anyag, tesztelték és engedélyezték az emberrel és az élelmiszerrel való érintkezést; 

 Mosás közben ne érintkezzen színezékkel. Növényi eredetű színezék pl.: hagyma, padlizsán, kávé, stb. Állati eredetű színezék pl.: tintahal festék. 

 Óvatosan bánjon az evőeszközökkel a kemény felületekre esés vagy ütés elkerülése érdekében, hogy elkerülje a festék lepattanását, vagy ütésnyomokat. 
 

Az ACD és a csillám fényezés nem ajánlott a HORECA sorozatnál. A Herdmar abban az esetben garantálja az ACD vagy csillám termékek cseréjét, ha 
bármilyen probléma merül fel a gyártási vagy alapanyaghibák miatt. 
 
 

SWAROVSKI KRISTÁLY 

 
Az evőeszköz fogantyúján Swarovski kristály van feltüntetve. 
 

 A kristállyal díszített darabokat kézzel kell mosni, elkerülve a gép magas hőmérsékletét, ami a kristály átlátszóságának elvesztését okozhatja; 

 Kerülje a koptató termékekkel vagy anyagokkal való érintkezést. 
 

A Herdmar abban az esetben garantálja a Swarovksi kristályokkal díszített evőeszközök cseréjét, ha gyártási vagy alapanyaghibák merülnek fel. 
 

24 KARÁTOS ARANY 
 

24 karátos, 3 és 4 mikron közötti vastagságú arany bevonat. 
 

 Az összes arannyal bevont evőeszközt mosogatógépben mossa el, és soha ne szivaccsal vagy bármilyen súroló ruhával; 

 Biokompatibilis anyag, tesztelték és engedélyezték az emberrel és az élelmiszerrel való érintkezést; 
 

Az aranyozott evőeszközöket különös odafigyeléssel kell kezelni, hogy hosszantartsák azok nagyszerű megjelenését. 
Az aranyréteg színsűrűsége kissé változhat a felhasználás típusától és a darabok tárolási körülményeitől függően. 
A darabokat mindig jól meg kell tisztítani és szárítani a korrózió és a foltok elkerülése érdekében. 
A Herdmar abban az esetben garantálja az arannyal bevont darabok cseréjét, ha gyártási vagy alapanyaghibák merülnek fel. 
 

 

 

 


