
 
 

Správná péče o armatury 
 

Každý to ví, nikdo to nemá rád: První usazeniny 
vodního kamene, nečistot a zbytků mýdla lze 
vidět na koupelnovém baterii, která zpočátku tak 
krásně září. Baterie je jedním z centrálních a 
poutavých produktů v koupelně. Pokud je baterie 
čistá, lesk ovlivňuje celou koupelnu. Aby Vaše 
armatura po dlouhé době zářila stejně krásně jako 
první den, budeme se nyní věnovat několika tipům na správnou péči a čištění.  
I když jsme pro vás připravili spoustu informací, údržba baterie není komplikovaná. Pokud dodržíte základní 
doporučení, dlouhodobému lesku vaší baterie nic nestojí v cestě!  

 
Správný hadřík 
Navzdory mnoha názorům na internetu správná péče nezačíná výběrem správného čisticího prostředku. 

Než se odvážíte čistič použít na baterii, je důležité k čištění použít ten nejlepší hadr nebo hadřík. Největším 

rizikem je trvalé poškození koupelnové nebo kuchyňské armatury. To může mít za následek neopravitelné 

škrábance a matování chromového povrchu. Z tohoto důvodu by se měly používat měkké hadry, látky, 

například bavlněný hadřík. Důležité: Utěrky z mikrovlákna také způsobují jemné škrábance!  

 

Správný čisticí prostředek 
Aby nedošlo k trvalému poškození baterie, neměli byste za žádných okolností používat agresivní nebo 

drsné čisticí prostředky. Je to proto, že tyto čisticí prostředky mohou způsobit vážné poškození povrchu a 

dokonce způsobit odlupování pochromovaného povrchu. Dle velkého počtu výrobců armatur se jako 

optimální ukázaly komerčně dostupné čisticí prostředky na koupelny na bázi kyseliny citronové. Na druhou 

stranu je třeba se vyhnout čisticím prostředkům s kyselinou chlorovodíkovou, kyselinou octovou a kyselinou 

mravenčí – ta obsahuje i odmašťovací mléko! To nejen poškozuje životní prostředí a vaše zdraví, ale také 

dlouhodobě poškozuje povrch vaší armatury. Rovněž nedoporučujeme používat čisticí prostředky obsahující 

chlor a amoniak. Kromě toho byste nikdy neměli kombinovat různé čisticí prostředky dohromady. 

 
Postup čištění a péče 
V zásadě byste neměli nechat čisticí prostředek působit déle, než je nezbytně nutné. Zde je třeba dodržovat 

doporučené doby působení pro příslušný produkt. Po uplynulé době působení opláchněte armaturu čistou 

vodou a poté armaturu otřete měkkým hadříkem. Nestříkejte čistič přímo na armaturu, protože by to 

mohlo způsobit usazování zbytků ve štěrbinách. Místo toho nalijte čisticí prostředek na hadřík a poté baterii 

otřete. Pravidelná péče je nezbytná pro dlouhodobé potěšení z krásné baterie. Proto doporučujeme čištění 

alespoň jednou týdně. 



 
 

 

Co dělat s velkými usazeninami vodního kamene? 
Abyste zabránili usazování vodního kamene, měli byste vodovodní kohoutek osušit měkkým hadříkem. Zní 

to pro mnohé trapně, ale je to nejudržitelnější a nejlepší metoda. Protože zejména mýdlo, šampon, parfém 

nebo lak na vlasy se také usazují v malých mezerách a pórech vašich armatur a mohou je poškodit. Pokud už 

vidíte jasné zbytky vodního kamene, pomůže vám trochu octa nebo citronové šťávy a měkký hadřík. To 

mimochodem platí i pro perlátor na Vaší baterii. V případě odolných zbytků může pomoci speciální 

prostředek na odstranění vodního kamene. 

 

Shrnutí / závěr 
- Používejte pouze měkké hadry. 

- Nepoužívejte utěrky z mikrovlákna a houby s drsným povrchem. 

- Vyvarujte se agresivních čisticích prostředků. Místo toho použijte čisticí prostředky na bázi kyseliny 

citronové. 

- Opláchněte armaturu čistou vodou a armaturu otřete do sucha měkkým hadříkem. 

- Udržujte svou baterii alespoň jednou týdně. 

 


