
Uživatelská příručka pro nádobí z litiny Petromax 

Již více než 100 let je litina optimálním nástrojem pro outdoor vaření. Se společností Dutch Oven & co. 

nabízíme odolné kuchyňské náčiní v různých tvarech a velikostech, které vám poskytuje širokou škálu využití a 

dodává určitou míru originality a pocit dobrodružství. 

Důležité pokyny 

Než začnete produkt používat, přečtěte si pozorně následující informace. Věnujte zvláštní pozornost 

bezpečnostním pokynům a uživatelskou příručku si uschovejte pro budoucí použití. Pokud je produkt předán 

jiným osobám, musí jim být předán také tento návod k použití. 

Bezpečnostní instrukce 

• Pozor! Nádobí z litiny je při vaření velice horké. Udržujte jej mimo dosah dětí a zvířat. 

• Chraňte si ruce a předloktí teplu odolnými rukavicemi. 

• Na horkou litinu nelijte studené tekutiny. Litina by mohla prasknout nebo se jinak poškodit. 

• K čištění nepoužívejte saponáty na nádobí ani mýdlo. 

• Nádobí z litiny neupusťte, protože litina je křehký materiál, který se může zlomit. 

Před prvním použitím 

Všechno naše nádobí z litiny je již ošetřené, a připravené k použití. Povrch je v konečné fázi výroby patinován 

(seasoning). Proto není nutné před prvním použitím litinu Petromax ošetřit. Před prvním použitím litinu 

jednoduše očistěte horkou vodou a dobře ji osušte. 

Pokyny pro čištění, péči a skladování 

Po použití litinu opláchněte horkou vodou a dobře ji osušte. Naneste tenkou vrstvu tuku. Používejte 

potravinářskou pastu Petromax Care pro litinu a kované železo, neutrální olej nebo rostlinný tuk. Nepoužívejte 

olivový olej, protože jej nelze při vaření silně zahřát. Na odstranění vypálených zbytků doporučujeme plastovou 

škrabku Petromax nebo nerezovou škrabku Petromax na litinu a kované železo. 

Nádobí z litiny není vhodné do myčky. 

Nečistěte horkou litinu studenou vodou, protože by mohlo dojít k prasknutí způsobenému tepelným šokem. 

Nikdy neukládejte litinu, pokud je mokrá a neošetřená. Dobře ji osušte a na celou plochu naneste tenkou vrstvu 

pasty Petromax Care. Abyste se vyhnuli zbytkové vlhkosti, můžete litinu po vyčištění ještě jednou zahřát, 

například na sporáku nebo v troubě. 

Litinu skladujte na suchém místě. Pro optimální proudění vzduchu můžete mezi hrnec a víko umístit tenký 

kousek kartonu, papíru nebo dřeva. 

V případě lehkých stop rzi: rez odstraňte drátěným kartáčem a namažte litinu pastou Petromax Care. Ošetření 

(seasonig) není nutné. Pokud se však u vaší litiny objeví silná rez, doporučujeme vám ji znovu ošetřit. 

Ošetření (seasonig) 

Pokud je patina poškozená, je nutné nové ošetření. Postupujte následovně: 

• Rez důkladně odstraňte drátěným kartáčem. Očistěte litinu horkou vodou, saponátem na nádobí a kartáčem 

na mytí nádobí. Dobře osušte. 

• Namažte celý povrch (včetně víka) zevnitř i zvenčí pomocí pasty Petromax Care, neutrálního oleje nebo 

rostlinného tuku. 



• Vypalujte litinu buď na ohni, na grilu nebo doma v troubě (180 • c, přibližně 2 hodiny). Pamatujte, že hrnec a 

víko by měly být při vypalování vždy odďelené! 

• Pozor: Bude se tvořit kouř! Zajistěte dostatečné větrání v místnosti. Po ukočení nechejte litinu pomalu 

vychladnout. 

Záruka 

Při správném používání bude na vaši litinu Petromax od data nákupu platit dvouletá záruční doba. To se 

nevztahuje na opotřebitelné díly. Pokud nemůžete správně používat litinu Petromax z důvodu vady 

materiálu nebo výroby, máte nárok na záruční opravu. Za tímto účelem kontaktujte svého prodejce., 

Služby 

Pokud máte dotazy nebo potřebujete další informace, dejte nám prosím vědět. Náš servisní tým můžete 

kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese: service@petromax.de 


