
Доглядаємо кухонну техніку 

правильно! 
- Мийки 

- Змішувачі 

- Варильні поверхні 

- Витяжки 

- Духові шафи 

 



Заводські мийки зі штучного 
каменю: експлуатація і догляд 

При очищенні таких мийок не 

рекомендують використовувати 

абразивні миючі засоби, розчини 

лугів та інших агресивних речовин.  

Варто застосовувати тільки звичайні 

миючі засоби, промивати водою і 

насухо витирати, щоб уникнути 

накопичення вапнякового  

нальоту і води. 



Плями від овочевих і фруктових соків, 

вина, варто витирати негайно, а 

розводи, що залишились – видаляти 

звичайним миючим засобом. Також 

можна використовувати відбілюючий 

засіб, проте з ним варто бути 

обережними, і слідкувати, щоб він не 

засихав на поверхні мийки. 

На зовнішній вигляд мийки впливає також 

якість води, особливо, якщо вона 

жорстка. Для запобігання утворення 

нальоту після використання мийку 

варто витирати насухо. Також 

періодично рекомендується 

використовувати спеціальні засоби, що 

допомагають позбутися вапнякового 

нальоту (наприклад, Cillit BANG Power 

Cleaner) 

 



 

Для основного очищення мийки варто нанести на губку невелику 

кількість м’якого миючого засобу і круговими рухами очистити 

поверхню мийки, після чого про полоснути чистою водою і 

витерти сухою ганчіркою. 

Для видалення більш стійких  

плям рекомендується використовувати   

спеціальні креми або гелі (Cif). 

 
Щоб видалити на мийці світлих 

кольорів старі плями, які глибоко 
в’їлись, треба перекрити зливний 

отвір, заповнити мийку водою, 
додати відбілюючий засіб в 

пропорції 40:1 і залишити на ніч. 
Зранку потрібно злити воду, 
ретельно промити поверхню 

мийки і витерти її насухо. 



Мийки з нержавіючої сталі: 

всебічний догляд 
   Миємо 

Поверхню такої мийки слід очищувати нейтральними миючими 

засобами.  

Не рекомендується використовувати кислотні та абразивні 

продукти, оскільки вони можуть подряпати і зіпсувати поверхню 

виробу. З цієї ж причини не варто використовувати спеціальні 

щітки або скребки, адже вони  

мають дуже тверду структуру.  

В цьому випадку можуть  

залишитися не тільки  

подряпини, а й виникнути  

корозія. Тому використовуйте  

для прибирання звичайну  

м’яку губку. 



     Захищаємо 

     Варто оберігати кухонну мийку від попадання на неї фарби, 

цементу, клею і сольових розчинів, що також загрожує не 

найприємнішими наслідками: пошкодженням сталі. Зливати їх в 

мийку, безумовно, теж не варто. Якщо ж все-таки якийсь із цих 

матеріалів потрапить на виріб, то його потрібно якнайшвидше 

помити, а потім витерти насухо поверхню. 

     Ще одна рекомендація по догляду за мийками з нержавіючої 

сталі ‒ не залишати в ній на тривалий час  

металеві предмети, які легко піддаються іржі.  

Вони можуть залишити сліди іржі на  

поверхні виробу, а значить, посприяти  

подальшому розвитку корозійних процесів.  

А видалити їх можна тільки жорсткими  

абразивними засобами, які в даному  

випадку не припустимі. 



Витираємо 

У будь-якому випадку після того, як ви ополоснете поверхню 

мийки і приберете всі плями, необхідно насухо її витерти. В наші 

дні для цього чудово підійдуть сухі серветки, кухонні паперові 

рушники, серветки з мікрофібри. Так само можна витирати 

кухонні змішувачі. 

 



     Дбаємо 

     Регулярний догляд за мийкою з нержавіючої сталі має на увазі і 

обробку спеціальним складом. Робити це треба не рідше одного 

разу на місяць. 

     Мета спеціальної обробки ‒ захист від подряпин і від утворення   

                                                         нальоту. Існують спеціальні   

                                                         засоби, які не тільки захистять  

                                                         мийку, але ще й додадуть їй блиск.                     

                                                         А в якості завершального етапу  

                                                         потрібно обробити мийку засобом,   

                                                         який утворює захисну плівку на  

                                                         поверхні виробу, наприклад,    

                                                         «Collo-Luneta».  



Догляд за змішувачами 
Щоб максимально продовжити термін служби вашого 

змішувача для кухні, рекомендується поставити фільтри для 

очищення води, причому на труби, по яких надходить холодна 

і гаряча вода. 

 

Очищувати змішувачі слід спеціальними засобами, а також 

м’якою ганчіркою, яка змочена оцтом або миючим засобом, 

призначеним для посуду. Різного догляду потребують гранітні 

змішувачі і змішувачі з нержавіючої сталі. Рекомендації по 

догляду такі ж як і для догляду за мийками.  

 

Металеві мочалки і жорсткі абразиви використовувати не 

варто, оскільки вони зашкодять поверхню змішувача, 

подряпавши її. 



Догляд за варильною 

поверхнею 
      Доглядати за варильною поверхнею ‒ це перш за все чистити її. 

Щоб зробити це, достатньо використати спеціальний миючий 

засіб, а також тканину. Догляд залежить також від виду панелі. 



Варильна поверхня може бути виконана зі 

склокераміки, в цьому випадку потрібно 

підбирати для чищення бережливі 

очисники, оскільки це дуже ніжний 

матеріал. Потім очищену поверхню слід 

протерти вологим рушником, після чого 

витерти насухо. Склокераміку також можна 

очищувати засобами, які використовуються 

для миття скла. 

 

Якщо робоча поверхня виконана зі скла, то 

її добре чистити губкою, змоченою в 

розчині миючого засобу. А ось старі плями 

від накипу найкраще попередньо 

розмочити теплою водою. Після цього скло 

слід протерти замшевою тканиною. 

 



Щоб вимити металеві поверхні, 
потрібно використовувати 
звичайну бавовняну тканину, 
змочену в соняшниковій олії. 
Після обробки маслом слід 
протерти варильну поверхню 
цього типу спиртом. Але ні в 
якому разі не варто 
використовувати абразивні 
матеріали, тому що вони 
можуть подряпати металеву 
варильну поверхню. 

 

Найпростіше стежити за 
сенсорними поверхнями для 
приготування їжі, оскільки їх 
поверхня гладка, а важелі 
управління відсутні. 

 

 



У будь-якому випадку слід пам’ятати, що не слід витирати поверхню 

звичайною губкою, яку ви використовуєте для миття посуду, тому що 

можуть залишитися сліди миючого засобу. Це стосується всіх варіантів 

поверхні, крім склокераміки, яка «дружить» з мильним розчином. 

 

А ось вапняний наліт, жир і сліди від води легко видаляються засобами для 

чищення, які використовуються для чищення сталевих виробів. А саме 

миючий засіб потрібно наносити поверхню після того, як вона вистигне. 

 

Що стосується накипу, то його позбутися допоможе слабкий розчин оцту. 



Догляд за кухонною витяжкою 

За кухонною витяжкою, як і за 
будь-якими іншими приладами, 
потрібен догляд. Щодо витяжки 
догляд ‒ це очищення робочої 
поверхні, заміна фільтрів для 
острівної витяжки. 

За зовнішньою поверхнею 
витяжки доглядати не складно, 
особливо, якщо у вас вбудована 
модель. А ось відкриті елементи 
слід обробляти губкою із засобом 
для миття посуду, який містить 
жиророзчинні елементи. Після 
цього прилад потрібно витерти 
насухо. Тільки робити це 
потрібно регулярно. 

 



Правильне очищення витяжки 
насамперед має на увазі її 
знеструмлення. Після цього 
слід від’єднати жировий 
фільтр, потім вимити доступні 
деталі, тому що жир міг 
зібратися і на них. 

Якщо у вас не вбудована 
витяжка, то слід вимити 
відкриті поверхні за 
допомогою засобу для миття 
посуду або спеціального 
засобу для виробів, виконаних 
з нержавіючої сталі. 

А ось абразивними засобами 
користуватися не слід, також 
не варто використовувати 
губки або тверді мочалки, 
оскільки вони можуть 
подряпати поверхню. 

 



Пил накопичується і на панелі 

управління, але видаляти його 

звідти досить складно. 

Протирати поверхню панелі 

управління слід за допомогою 

м’якої тканини, яка змочена в 

розчині з миючим засобом. 

Включати прилад слід тільки 

після того, як всі елементи 

будуть насухо витерті і 

встановлені на місце. 

 



Догляд за духовою шафою 
Найпростішим способом очистки духовки є 

наступний: 
після закінчення готування в порожнє деко 
наливають воду з миючим засобом і 
включають «нижній жар», а через 20-30 
хвилин ретельно пропарений бруд видаляють 
вологою м’якою ганчіркою.  

Це легкий і дешевий спосіб очистити 
духовку, не вдаючись до агресивних лужних 
миючих засобів. Однак слід пам’ятати, що 
сильні забруднення таким чином повністю 
видалити навряд чи вийде. Та й після такої 
обробки духовку все одно потрібно буде мити. 
Парове очищення лише полегшує миття 
брудної духовки, тому системою 
самоочищення цей спосіб можна назвати лише 
з деякою натяжкою. До речі, очищувати паром 
можна будь-яку духовку, стінки якої покриті 
гладкою якісною емаллю. 



Деякі емалі здатні до самоочищення прямо під час процесу 

приготування їжі: при нагріванні до 200-250 °С потрапляє на 

емаль жир швидко розщеплюється до звичайної води і вуглецю. 

Однак найдосконаліший спосіб на сьогоднішній день – 

піроліз: в перерві між приготуванням запускається окрема 

програма, яка прогріває камеру духовки до 500 градусів. В 

результаті весь бруд і залишки їжі просто згорають, 

перетворюючись в жменьку попелу, яка після закінчення 

«ритуалу самоспалення» змахує одним рухом ганчірки. 



Лицьову панель духовки, якщо вона з алюмінію, легко відчистити, 

якщо спочатку обробити ганчіркою, змоченою рослинною олією, а 

потім миючим засобом. Для очищення поверхні з нержавіючої сталі 

або емальованої поверхні використовують спеціальні реактиви. А 

скло дверцят духовки, для надання їм блиску, можна протирати 

засобом для миття вікон. 

Якщо поверхні робочої камери покриті емаллю, чистити їх 

жорсткими мочалками не рекомендується, так як можуть залишитися 

подряпини. Слідкуйте також, щоб на емаль не потрапляли речовини, 

що містять кислоту, такі як лимонний сік або оцет. Інакше з часом 

шар емалі зменшиться і «облізе». 

І головне, пам’ятайте, що чистити  

духовку, як зсередини, так і зовні,  

потрібно регулярно, тоді вона  

прослужить довго і не втратить  

«товарний вигляд». 


