
Instrukcja monta˝u 
i zalecenia dotyczàce piel´gnacji

zlewozmywaków z Tegranitu
1. Do usuni´cia silnych zabrudzeƒ

powierzchni zlewozmywaka, które nie
dajà si´ wyczyÊciç zwyk∏ymi Êrodkami
czyszczàcymi, jak np. mleczko czyszczàce
lub proszek, mo˝na zastosowaç mleczko
do czyszczenia z dodatkiem proszku do
pieczenia lub sody, u˝ywajàc do tego celu
szorstkiej strony kuchennej gàbki.

2. Usuwanie osadów z wapnia: - do zlewo-
zmywaka wlaç ciep∏à wod´ zmieszanà 
z octem w proporcji 1:1 i pozostawiç 
na minimum 4 godz., nast´pnie
dok∏adnie sp∏ukaç i wyczyÊciç szorstkà
stronà zmywaka.

3. Usuwanie g∏´bokich zabrudzeƒ: - wlaç
do komory niewielkà iloÊç ciep∏ej wody
(tak, aby pokry∏a powierzchni´ zabrudzeƒ),
rozpuÊciç w niej jednà lub dwie tabletki
przeznaczone do mycia w zmywarce 
i pozostawiç na kilka godzin (najlepiej na
noc). Do tego celu mo˝na równie˝ u˝yç
tabletek do czyszczenia protez z´bowych 
(16 sztuk na litr wody). Nast´pnie nale˝y
zlewozmywak wyczyÊciç mleczkiem lub
proszkiem do czyszczenia.

4. Do usuwania jasnych plam z powierz-
chni zlewozmywaka, które mogà wystàpiç
w trakcie u˝ytkowania, u˝ywamy szczo-
teczki do ràk i p∏ynu do mycia naczyƒ,
rozcieƒczonego niewielkà iloÊcià wody. 

5. Usuwanie plam powsta∏ych w wyniku
postawienia goràcego garnka na mokrà
powierzchni´ zlewozmywaka (woda mo˝e
wtedy wniknàç w materia∏): - miejsce to
podgrzewamy ostro˝nie suszarkà do
w∏osów z odleg∏oÊci oko∏o 5 cm. 

6. Usuwanie Êladów powsta∏ych w wyniku
przypalenia powierzchni np. goràcym
naczyniem, papierosem itp. mo˝na
próbowaç usunàç delikatnym papierem
Êciernym (gruboÊç 320-600).

Zlewozmywaki z Tegranitu 
- wskazówki dotyczàce usuwania silnych zabrudzeƒ:



Zakupiony przez Paƒstwa zlewozmywak
poddany zosta∏ gruntownej kontroli przed
opuszczeniem zak∏adu i jego jakoÊç nie
budzi zastrze˝eƒ. JeÊli mimo to stwierdzicie
Paƒstwo jakàÊ wad´ prosimy o zg∏oszenie
jej przed monta˝em, aby uniknàç niepo-
trzebnych kosztów. W tym przypadku towar
musi pozostaç do kontroli w oryginalnym
opakowaniu. Uszkodzenia powsta∏e po
monta˝u nie b´dà uznane. W przypadku
ewentualnej reklamacji nale˝y zwróciç si´
do punktu, gdzie zlewozmywak zosta∏
zakupiony.

Poniewa˝ nie mo˝emy przyjàç odpowie-
dzialnoÊci za ewentualne uszkodzenia 
w trakcie monta˝u, prosimy o zastosowanie
si´ do poni˝szych wskazówek.

UWAGA:

Nie stawiaç zlewozmywaka na kraw´dziach
- niebezpieczeƒstwo p´kni´ç i odprysków!

Przed wbudowaniem 

1. Otwór na bateri´

W zlewozmywaku jest wst´pnie naci´ty
otwór na bateri´ o Êrednicy 35 mm. 
W celu wybicia otworu nale˝y u∏o˝yç zlew.
tak aby by∏ stabilnie podparty w odleg∏oÊci
ca 15 mm z obu stron otworu - wolny przelot
pod wybijanym otworem. Nast´pnie wybiç
ostro˝nie od góry otwór m∏otkiem przy
pomocy ma∏ego przecinaka lub Êrubokr´tu.

JeÊli Êrednica tulei mocujàcej baterii jest
wi´ksza ni˝ 35 mm to nale˝y powi´kszyç
otwór. Do powi´kszenia otworu nale˝y u˝yç
pi∏y wy˝ynarki oraz szczypiec. Przy pomocy
pi∏y nale˝y wykonaç na obrze˝u otworu
szereg gwiaêdzistych naci´ç

(patrz rys.), a nast´pnie
powsta∏e „zàbki“ wy∏amaç
delikatnie przy pomocy
szczypiec. 
Uwaga: nie stosowaç si∏y.

2. Klamry mocujàce

Do∏àczone luzem 
klamry mocujàce
(1) nale˝y wsunàç 
w naci´cia w zle-
wozmywaku.
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Monta˝

Silikonowà mas´ uszczelniajàcà nale˝y
nanieÊç na wyszlifowany brzeg zlewo-
zmywaka. Nast´pnie zlewozmywak umieÊciç
w odpowiednio przygotowanym wyci´ciu
blatu roboczego w taki sposób, aby
wszystkie klamry mocujàce równomiernie
obejmowa∏y blat. Zlewozmywak docisnàç 
i usunàç nadmiar masy silikonowej. Âruby
mocujàce nale˝y dokr´ciç r´cznie na krzy˝
(zgodnie ze szkicem). Przy zastosowaniu
wkr´taka elektrycznego lub pneumatycznego
dokr´ciç uchwyty mocujàce z momentem
obrotowym max. do 6,0 Nm.

Stosowaç wkr´taki elektryczne lub
pneumatyczne tylko z ograniczeniem
momentu obrotowego.

Dokr´caç Êruby mocujàce na krzy˝.

Piel´gnacja zlewozmywaka

Gratulujemy Paƒstwu udanego zakupu
zlewozmywaka firmy Teka. B´dziecie mogli
cieszyç si´ swoim zlewozmywakiem przez
d∏ugie lata, jeÊli uwzgl´dnicie poni˝sze
wskazówki dotyczàce w∏aÊciwej piel´gnacji.

Do codziennej piel´gnacji zlewozmywaka
mo˝na u˝ywaç jedynie Êrodków czystoÊci
przeznaczonych dla gospodarstwa domowego
tj. mleczka czyszczàcego dost´pnego na rynku.
Po wyczyszczeniu zlewozmywaka nale˝y
sp∏ukaç go ciep∏à wodà i wytrzeç do sucha.

Soki owocowe, kawa i herbata zawierajà
aktywne zwiàzki, które po d∏u˝szym okresie
oddzia∏ywania mogà tworzyç plamy na
powierzchni zlewozmywaka. Prosimy sp∏uki-
waç je zawsze jak najszybciej.

Silne zabrudzenia lub plamy, np. zaryso-
wania od sztuçców, garnków lub plamy po
farbujàcych Êrodkach spo˝ywczych mo˝ecie
Paƒstwo usunàç mleczkiem lub proszkiem
czyszczàcym.

Dzi´ki du˝ej zawartoÊci kwarcu Tegranit ma
powierzchni´ bardzo twardà i odpornà na
zarysowania. Âlady u˝ytkowania spowodo-
wane np. spadajàcymi przedmiotami mo˝na
usunàç w nast´pujàcy sposób: uszkodzony
obszar przetrzeç kolistymi ruchami najpierw
grubszym, a potem drobnym papierem
Êciernym. Nast´pnie wyczyÊciç na sucho
proszkiem czyszczàcym i sp∏ukaç czystà
wodà.

Twarda woda mo˝e byç przyczynà tworzenia
si´ osadów wapiennych. Silnie farbujàce
Êrodki spo˝ywcze mogà zabarwiç te osady
powodujàc powstanie plam na powierzchni
zlewozmywaka. Osady te mo˝na usunàç roz-
cieƒczonym ciep∏à wodà octem spo˝ywczym.
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