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Pokyny na údržbu lepeného kamenného drezu 
 

1.  Pri lepenom dreze z kameňa je potrebný 1 týždeň od namontovania k úplnému vyschnutiu lepidla a dosiahnutiu tak 
potrebnej odolnosti voči teplotným zmenám. 

● Počas tohto obdobia neodporúčame vylievať do drezu horúcu vodu (teplejšiu ako 50 stupňov Celzia). Drez zo žuly 
neodporúčame v tomto čase znečistiť mastnotou, prípadne olejom. Po každom použití drezu ho opláchnuť čistou 
vodou a prebehnúť rohy s kefkou. Taktiež sa neodporúča čistiť ho saponátovými prípravkami. Tieto odporúčania sú 
z dôvodu vyzretia ochrannej vrstvy - impregnácie (v prípade prírodného kameňa). 

●  Po uplynutí tohto obdobia odporúčame časté a pravidelné čistenie drezu. Pravidelné čistenie je vhodnejšie, ako    
              len príležitostné dôkladné vyčistenie drezu. 
 
       2.    Dokonalý vzhľad Vášho drezu môže byť ovplyvnený aj kvalitou vody. V oblastiach s tvrdou vodou sa na dreze      
              môžu objaviť šedé alebo inak sfarbené škvrny. Tie sú len vrstvou vodných usadenín alebo minerálov, ktoré sa   
              bežne objavujú v oblastiach s tvrdou vodou. Do týchto usadenín potom ľahko vsakujú látky, ktoré zanechávajú  
              škvrny (káva, čaj, červené víno, potraviny s vysokou farebnou pigmentáciou, ...). Preto by ste mali drez umyť a  
              vysušiť. Na odstránenie usadenín môžete vytvoriť roztok z octu a oleja v pomere 1:3, naniesť na drez a tým  
              rozpustiť nános vodného kameňa. Prípadne môžete potrieť drez rozkrojeným citrónom a nános zotrieť pomocou  
              hubky. Ak usadeniny vo vašom dreze pretrvávajú, použite prostriedok na zmäkčenie vody.  
 
      3.     V prípade dlhšieho zanedbávania údržby a následného zošedivenia, zažltnutia dna a rohov drezu (spôsobené  
              usadením vodného kameňa), je jeho odstránenie pracnejšou záležitosťou.  
 
      4.     Váš drez je vyrobený z materiálov na báze kremeňa (jedného z najtvrdších minerálov v prírode). Pokiaľ však  
              budete po povrchu drezu posúvať kovové hrnce, panvice, príbor, … môžu zanechať kovové stopy. Tie sú však len  
              na povrchu drezu a dajú sa odstrániť aj nami dodávanou nanohubkou. 
      5.     Pokúste sa vyhnúť pádom ťažkých a ostrých predmetov do drezov, tie totiž môžu poškodiť povrch, resp. hrany  
              drezu. 
 
      6.     Dodržujte aj ostatné základné pokyny pre používanie a ošetrovanie materiálu, ktoré ste dostali spolu s týmto  
              návodom (Zodiaq, Okite, Technistone, Silestone, Laminam, Lapitec a Dekton Use and Care). 
 

            Čomu sa vyhnúť pri používaní drezu? 
 

1. Nesmú sa používať akékoľvek abrazívne čistiace húbky a drôtenky, pretože môžu povrch poškriabať. 
2. Povrch drezu môžu natrvalo poškodiť agresívne chemické látky alebo riedidlá, obzvlášť odlakovače, kvapaliny z 

akumulátoru automobilu, či odstraňovače starých náterov z nábytku. Taktiež výrobky obsahujúce bielidlá, 
pernamentné popisovače a tlačiarenské farby nechajte mimo dosah plochy z kremenného materiálu. 

3. Drez je krátkodobo odolný voči teplotám (do 70 stupňov Celzia) a nemalo by dôjsť k jeho poškodeniu. Napriek 
tomu drez nesmie byť používaný ako odkladací priestor pre schladenie hrncov. 

4. Nevylievajte vriacu vodu (cedenie cestovín, zemiakov, …) priamo do drezu! Vriacu vodu ochlaďte a vylievajte do 
drezu spolu s tečúcou studenou vodou alebo do polo-napusteného drezu so studenou vodou. 

5. Nevylievajte horúci olej do drezu, môže dôjsť k narušeniu povrchu. 
  

       Nedodržiavanie vyššie spomenutých pokynov môže mať za následok trvalé poškodenie vášho drezu,      
       na ktoré sa z pochopiteľných dôvodov záruka nevzťahuje. 
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