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Všeobecná rada
pre používanie

Pravidelné čistenie
a údržba

Čistenie
odolných škvŕn

Kvôli svojej nízkej pórovitosti sú povrchy Silestone® a
ECO Line Colour Series vysoko odolné proti škvrnám
vznikajúcim pri používaní v domácnosti. Na čistenie
povrchov Silestone® a ECO Line Colour Series spoločnosť
Cosentino odporúča, aby ste používali prípravok
Q-Action* . Ak tento produkt nemáte, najlepšou
možnosťou je použitie vody a neutrálneho mydla. Potom
je čistenie potrebné zakončiť opláchnutím povrchu
množstvom vody a vysušením kuchynským papierom
alebo čistou bavlnenou utierkou na riad.

Keď je potrebné čistiť odolné škvrny, najlepší
spôsob závisí od typu škvrny. Najobvyklejšie prípady
sú:

Mastné škvrny
Aplikujte na škvrnu Q-Action alebo podobný
produkt (mydlový produkt na riad) a utierajte
špongiou, kým nezmizne. Ak je to potrebné, celý
proces zopakujte. Potom čistený povrch opláchnite
veľkým množstvom vody a vysušte.

Vodný kameň
Použite ocot na čistenie a vlhkú špongiu. Ak škvrna
pretrváva, môžete použiť odstraňovač vodného
kameňa rozriedený vodou. Nikdy ho nenechávajte
pôsobiť dlhšie než 2 minúty. Ak je to potrebné, celý
proces zopakujte. Opláchnite veľkým množstvom
vody a vysušte s papierom.

Silikónové a tmelové škvrny
Odporúčame odstraňovať škvrny ihneď potom, ako
sa objavia. Na vyčistenie použite nôž, ktorý držíte
horizontálne, CleanColorsil a vydrhnite so špongiou.
Ak nemáte CleanColorsil, môžete použiť známu
značku odstraňovača silikónu. Potom opláchnite
veľkým množstvom vody a vysušte.

* Poznámka: Vo Veľkej Británii môžete použiť CIF Acti Fizz a aj CIF Kitchen Spray.
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Čistenie
problematických škvŕn

Reakcia
na nárazy

Pri problematických škvrnách nalejte trochu Q-Action
(alebo podobného produktu) na zasiahnutú oblasť a
ponechajte ho pôsobiť 2 minúty. Potom utierajte s mäkkým
obrusovacím tampónom (pre sklené varné platne, modrý
typ: bez poškrabania) opláchnite veľkým množstvom vody
a vysušte. Ak škvrna pretrváva, kontaktujte výrobcu alebo
dodávateľa materiálov Silestone.

Jednou z najpozoruhodnejších vlastností týchto
povrchov je vysoká odolnosť proti nárazu. Je však
potrebné vyhnúť sa nárazom v tých oblastiach,
ktoré sú menej odolné a citlivejšie na nárazy pozdĺž
okrajov.

ĎALŠIE ŠKVRNY

ŠKVRNA

PRODUKT

NÁSTROJ

Potravina

Neutrálne mydlo
+ voda
Etylalkohol*
Neutrálne mydlo
+ voda
Kyselina
chlorovodíková*
Ocot

Vlhká utierka
na riad
Kotúč papiera

Farbivo
Mastné škvrny
(olej)
Oxid/Kov
Vodný kameň
Ďalšie škvrny
(farbivo, víno)

Vlhká špongia
Kotúč papiera
Vlhká špongia

Zriedené bielidlo Vlhká špongia

Vyhnutie
sa poškodeniu teplom
Po používaní určitého kuchynského riadu, ako sú
pekáče, hrnce a ďalšie predmety vyžarujúce teplo,
neklaďte ich priamo na povrch. Namiesto toho by
ste mali použiť podložku (gumovú, ak je to možné),
kým kuchynský riad nevychladne. Je to kvôli tomu,
že náhla zmena teploty (medzi horúcim a chladným
povrchom) by mohla poškodiť povrch.

* Neaplikujte priamo na škvrnu. Navlhčite kuchynskou
papierovou utierkou.		

l Suede

v Volcano
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Opatrenia pre každodenné používanie
• Neponechávajte vodu na povrchu dlhú dobu.
Najcitlivejšie oblasti sú v blízkosti výleviek.
• Nepoužívate ostré predmety na rezanie priamo
na pracovnom povrchu. Namiesto toho použite
ochranné materiály, ako sú dosky na rezanie.
• Neumiestňujte povrch v exteriéri alebo
kdekoľvek, kde by mohol byť vystavený
ultrafialovému žiareniu.
• Neumiestňujte na povrch žiadne predmety
vyžarujúce teplo alebo predmety len nedávno
odobrané z variča. Použite trojnožku alebo
podložku.
• Nepoužívajte odpudzovače vody, tmely, leštidlá
alebo podobné výrobky.
• Povrch neleštite.
• Neklaďte na pracovný povrch nevhodné ťažké
predmety.
• Nepoužívajte odstraňovače náterov, hydroxid sodný
alebo produkty s pH vyšším než 10. Ak použijete
bielidlo alebo rozpúšťadlá, mali by ste povrch
dôkladne opláchnuť veľkým množstvom vody.
Nenechávajte takéto produkty v permanentnom
kontakte s povrchom, pretože ho môžu ovplyvniť

po 12 hodinách. Vyhnite sa používaniu produktov
založených na chlóre a akémukoľvek kontaktu
s kyselinou fluorovodíkovou.
• Nepoužívajte odstraňovače mastnoty s vysokým
obsahom minerálov alebo veľmi silné
produkty obsahujúce 50 % roztoky kyseliny
chlorovodíkovej alebo hydroxidu sodného.
• Nepoužívajte žiadne čistiace produkty, ktoré
majú vo svojej kompozícii minerálny obsah
zahŕňajúci mikročastice.
• Nepoužívate brúsne tampóny, ktoré by mohli
poškriabať povrch. Použite čistiacu špongiu.
• Príklady produktov, ktoré nesmiete používať na
povrchoch Silestone a ECO Line Colour Series:
odstraňovače náterov, produkty na čistenie rúr na
pečenie, čistiace produkty obsahujúce metylénchlorid,
kyseliny na odblokovanie výpustných otvorov alebo
odlakovače nechtov obsahujúce acetón.
• Ak sa ktorýkoľvek z týchto produktov vyleje na povrch,
odstráňte ho tak rýchlo, ako je to možné s použitím
veľkého množstva vody a neutrálneho mydla.
• Použitie týchto typov produktov môže mať za
následok stratu záruky.

Čistenie silikónu a lepidla
Počas výroby (orezávanie, laminovanie, všeobecné čistenie kusov) a inštalácie pultov (spoje, panely
chrániace pred postriekaním atď.), kde sa používajú lepidlá a silikóny, odporúčame čistenie hneď po
vyhotovení (maximálne 30 minút po lepení). Použite na to bavlnené handričky alebo papier. Ako čistiaci
prostriedok na silikón a lepidlo použite Clean Colorsil (doplnkový produkt spoločnosti Cosentino); Isopropyl
alkohol alebo Isopropanol (čistiaci alkohol) alebo etanol.

Produkty, ktoré sa neodporúčajú
Produkty, ako rozpúšťadlá alebo acetón, by nemali byť použité na čistenie pracovných dosiek. Nemali by byť
použité ani obrusovacie tampóny. Odporúča sa použiť handričky z mikrovlákna alebo vlhký papier.
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