Pleje og vedligeholdelse af dine Anna von Lipa glasprodukter
Hos Anna von Lipa er vi stolte af at producere håndlavede produkter af højeste kvalitet. Vi
går aldrig på kompromis med valg af materialer. Vi har lavet en lille guide, der kan hjælpe
med at sikre, at du nyder dine produkter så længe som muligt.
Vask og pleje
Anna von Lipa-produkter er velegnede til opvaskemaskine i det sarte vaskeprogram. Men der
er nogle produkter, der ikke kan gå i opvaskemaskinen. Disse produkter finder du nedenunder.
Vi anbefaler at bruge det specielle program til glas ved lav temperatur under 40 grader
Celsius. Med dette vil du være i stand til at holde dit glas smukt længere.
Produkter, der ikke er tilladt i opvaskemaskinen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kate Red wine
Kate White wine
Kate Champagne Sauser
Kate Champagne Flutes
Kate tumbler
Martini glasses
Gin glasses
Wine Rainbow
Hobnail Glass Crystal + Gold

Undgå kalkrester på dine glas
Calcium findes naturligt i vand og er en af de mest almindelige årsager til hvide pletter eller
glassygdom på glasvarer. Typisk kommer dette fra opvask, hvor glasset udsættes for en
grundlæggende behandling fra sæben.
Gode råd til at undgå kalkpletter:
● Dosér salt, afspanding og opvaskemiddel separat i henhold til vandets hårdhed
● Vask ved en temperatur, der ikke er højere end 40 grader Celsius
● Brug groft salt i vask, da fint salt kan ophobes i maskinen og gøre det sværere at
dosere mængden af salt korrekt
● Sluk for strømmen, når vaskemaskinen er færdig.
● Er du hjemme, når opvaskemaskinen er færdig? Tor eventuelt dine glas med et
viskestykke
● Stil ikke glas med toppen nedad i skebet, da overskydende fugt fra opvasken kan
medføre kalkaflejringer
Vandets hårdhed kan findes på dit lokale vandværks hjemmeside.

Er skaden sket for dine glas?
Læg glassene i citronsyre eller eddike vand natten over. Hvis den hvide rest ikke forsvinder,
er det kalkbelægning, der kan undgås ved at følge ovenstående råd. Hvis behandlingen ikke
hjælper, er der intet at gøre, da glaset derefter ætses og har såkaldt glaspest (deformationer i
overfladen af glasset)
Er din kande blevet ramt af kalk i bunden? Så her er nogle råd for at få det godt igen
● Fyld karaffen med et par skefulde ubehandlet ris med to deciliter husholdningseddike.
Ryst karaffen grundigt, og gentag processen, indtil kalk er væk
● Brug saften fra en citron. Lad det arbejde i 8-10 timer afhængigt af, hvor meget kalk
der skal fjernes. Sørg for, at kalk er dækket med citronsaft for effektivitet.
● Bland varmt vand med 1-2 teskefulde bagepulver. Lad det overnatte.
● Fyld karaffen med juice og læg den i køleskabet natten over. Kalk er ikke tilfreds med
juiceindholdet, så saften hjælper med at holde kande ren af kalk
Hvis du har spørgsmål om dine produkter, pleje eller vedligeholdelse, er du altid
velkommen til at kontakte os.

Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dine Anna von Lipa produkter.

