
Pleje og vedligeholdelse af dine Kodanska glasprodukter 

Hos Kodanska sætter vi stor ære i at producere håndlavede produkter af højeste 
kvalitet. Vi går aldrig på kompromis med valg af materialer såvel som det færdige 
produkt. Vi har derfor lavet en lille guide som kan hjælpe med at sikre at du får 
glæde af dine produkter så lang tid som muligt. 

Vask og pleje 

Alle Kodanska produkter tåler maskinvask ved et skånsomt program, vi 
anbefaler specialprogram til glas ved lav temperatur, som ikke overstiger 
40 grader. På den måde holder du dine glas smukke i lang tid. 

Undgå kalk på dine glas 

Kalk findes naturligt i vand og er derfor en af de hyppigste årsager til at hvide 
pletter eller glaspest opstår på glas. Det sker typisk som følge af opvask, hvor 
glassene udsættes for en basisk påvirkning fra sæben. 

Gode råd til at undgå kalkpletter: 

• Dosér salt, afspændingsmiddel og opvaskemiddel separat i henhold til 
vandets hårdhed 

• Vask ved en temperatur på højest 40°C 
• Vælg maskinens korteste program 
• Brug groft salt i din vask, da fint salt kan samle sig i maskinen og gøre det 

sværere at dosere saltmængden korrekt. 
• Så snart opvaskemaskinen er færdig, luk dampen ud. 
• Er du hjemme når opvaskemaskinen er færdig, evt. tør dine glas med et 

viskestykke 
• Stil ikke glas med toppen nedad i skabet, 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/eddikevand natten over. Forsvinder de hvide 
aflejringer, er det en kalkbelægning, som kan undgås ved at følge rådene 
ovenfor. Hjælper behandlingen ikke, er der ikke noget at gøre, da glassene så er 
ætsede og har fået såkaldt glaspest (deformationer i glassets overflade). 

 

 

 



Sådan rengør du din karaffel for kalk 

Er din karaffel blevet ramt af kalk i bunden? Så er der her nogle gode råd til at få 
den pæn igen. 

• Fyld karaflen med et par skefulde ukogte ris og to dl husholdningseddike. 
Ryst karaflen grundigt og gentag processen indtil kalken er væk. 

• Brug saften fra en citron. Lad den virke i 8-10 timer afhængig af hvor 
meget kalk der skal fjernes. Sørg for at kalken er dækket af citronsaften 
for effektiv virkning. 

• Bland varmt vand og 1-2 tsk. bagepulver. Lad det stå natten over. 
• fyld karaflen med juice og stil den i køleskabet natten over. Kalken er ikke 

glad for syreindholdet i juicen, så juicen hjælper med at holde karaflen ren 
for kalk. 

Hvis du har spørgsmål til dine produkter, pleje eller vedligeholdelse er du altid 
velkommen til at tage kontakt til os. 
Vi ønsker dig rigtig god fornøjelse med dine Kodanska produkter. 
	


