Porselen og keramikk
Veiledning:
Culinas keramikk og porselens produkter er produsert av de beste råvarer og produsert på en
slik måte at de tåler storkjøkken bruk. Porselenet er brent mellom 1000-1450 grader slik at det
er sintret, (tett) og hygienisk. Alle våre porselen og keramikk produkter er ovn, mikrobølge, frys
og oppvaskmaskin sikre. Porselenet tåler temperaturer mellom -40 ° C og 250 ° C. Men unngå
hurtige temperatur forskjeller på porselenet, det er ikke tilrådelig å sette porselen rett fra frys
og inn i ovn. Mulighetene for at porselenet da sprekker er stor. Derimot fra romtemperatur til
ovn eller frys skal normalt gå fint. Vi tilbyr også kant skår garanti på utvalgte serier og merker.
Se veiledning på hver serie, eller spør din forhandler.
Vær obs på våre matt glaserte serier i keramikk og porselen, de vil ha en større slitasje enn
på en standard glaserte produkter. Matte glasurer, har dessverre ikke sammemotstandsdyktighet mot metall, bestikk eller andre skarpe harde redskaper, og vil da fortere
få et preg av bruk og slitasje.
Rengjøring av porselen og keramikk :
Følg produsentens av din oppvaskmaskin sine retningslinjer for vasketemperatur, skyllesyklus
og dosering av vaskemidler. Skyllemidler og dosering av oppvaskmidler er avgjørende for
vedlikehold og lang levetid av porselen og keramikk. Ved første gangs bruk, skyll bort
partikler og støv som kan ha festes seg ved produksjon eller oppbevaring.
Bruk plast- eller gummiskrapere for å fjerne overflødig matrester før vask, og skyll godt før
produktene settes i oppvaskmaskinen. Metallutstyr eller skuremidler kan skade den glasuren
og som igjen forringer produktet. Vask aldri bestikk eller andre metallvarer blant keramiske
produkter.
Bestikk bør vaskes separat i våre bestikk-kurver.
Ved vask, pass på at produktene ikke kommer bort i hverandre i oppvaskmaskinen, dette
kan forringe, skape mekanisk slitasje eller i verste fall ødelegge porselenet. Det er mye
vibrasjoner i en oppvaskmaskin

