
Pielęgnacja materiału TechniStone

Materiał  TechniStone®,  z  którego  wykonane  zostały  np.  blaty  kuchenne,  pielęgnuje  się  zwykłymi,

nieagresywnymi  kuchennymi  środkami  czyszczącymi,  takimi  jak  markowy  środek  czyszczący  Orange

Cleaner firmy Technistone®. W przypadku konieczności intensywnego czyszczenia (np. usunięcia starych

tłuszczów wokół płyty kuchennej,  osadów z kamienia przy zlewie itp.)

można użyć środków podanych w Instrukcji czyszczenia. Po użyciu tych

środków  konieczne  jest  przemycie  powierzchni  delikatnym  środkiem

czyszczącym i czystą wodą.

Dłuższe działanie agresywnych środków czyszczących może uszkodzić

powierzchnię produktu. Niezwykle istotne jest używanie do czyszczenia

powierzchni  wyłącznie  wyrobów  przeznaczonych  do  konglomeratu

kamiennego  –  nie  muszą  być  to  te  same  środki  co  do  czyszczenia

naturalnych granitów lub ceramiki.

Zalecenia dotyczące używania i konserwacji materiału

• Aby zachować długotrwały połysk powierzchni, nie należy kroić żywności ani innych produktów

bezpośrednio na blacie kuchennym.

• Szczególną  ostrożność  należy  zachowywać  podczas  używania  specjalnych  noży  i  ostrych

przedmiotów (noże do steków, szpilki do grillowania itp.).

• Do odkładania gorących przedmiotów zaleca się używanie podkładek izolacyjnych.

• Rozgrzane naczynia żeliwne/nierdzewne, niedopałki papierosów, lampy itp. mogą spowodować

znaczne uszkodzenia materiału.

• Podczas  korzystania  z  naczyń  i  innych  przedmiotów  z  metalu  należy  zachować  szczególną

ostrożność, zwłaszcza na krawędziach lub narożnikach blatu (nawet najtwardszy kamień można

uszkodzić silnym uderzeniem).

• W przypadku poplamienia cieczami (kawa, herbata, olej, soki z owoców i warzyw, krew, środki do

czyszczenia urządzeń kuchennych itd.) należy zapobiec długotrwałemu działaniu tych substancji

i jak najszybciej usunąć je wodą, ewentualnie użyć któregoś z zalecanych środków czyszczących.

• Unikać  używania  środków  czyszczących  zawierających  kwas  chlorowodorowy  i  fosforowy,

wodorotlenek sodu, nadtlenek wodoru i inne dodatki czyszczące. Powodują one nieodwracalne

zmiany  zabarwienia  materiału  (środki  do  czyszczenia  kanalizacji,  usuwania  pleśni,  tłuszczów

i osadów z wody itp.).

• Materiał można pielęgnować dostępnymi w sprzedaży nieskoncentrowanymi środkami myjącymi,

do częstszej pielęgnacji  i  czyszczenia zalecamy jednak używanie produktów firm: Technistone

(Orange  Cleaner),  Fila,  Bellinzoni,  HG  International,  Moeller  Chemie,  Lithofin,  Akemi,  Rako

System, Tenax itd.



• Na rynku dostępne są również specjalne środki  przeznaczone do zwiększenia ochrony przed

plamami  (impregnacja,  preparaty  zawierające  wosk),  które  ułatwią  codzienną  pielęgnację

w gospodarstwie domowym.

• Podczas używania rekomendowanych środków czyszczących należy przestrzegać odpowiednich

zaleceń  producentów  dotyczących  ich  stosowania.  Po  czyszczeniu  zawsze  należy  starannie

usunąć  pozostałości  środków  czyszczących  oraz  zanieczyszczeń  z  powierzchni  i  dokładnie

przemyć ją czystą wodą.

Ważne informacje

Należy składować tak, aby nie doszło do zgięcia płyt i płytek w wyniku ich nieprawidłowego przechowywania,

tj.  płyty  muszą  być  ułożone  w  pozycji  pionowej  na  kompaktowym  stojaku  tak,  aby  tylna  strona  całą

powierzchnią opierała się na podpórce, a żadna część nie wystawała poza nią.

Czyszczenie intensywnie użytkowanych powierzchni (sklepy, bary)

Zalecamy zlecanie impregnacji i czyszczenia długotrwale i mocno zanieczyszczonej podłogi specjalistycznej

firmie. Poniżej podajemy również kilka ważnych zasad:

1) Do czyszczenia długotrwale i  mocno zanieczyszczonej podłogi  należy używać zalecanych produktów,

a nie  mieszanych roztworów chemikaliów (ług,  kwas solny,  chloran).  Przed  użyciem wybranego środka

czyszczącego lub ochronnego należy przeprowadzić próbę na małej części produktu i dopiero po ocenie

efektów po wyschnięciu można oczyścić całą powierzchnię.

2) Do ochrony produktów intensywnie użytkowanych zaleca się użycie impregnatów i wosków polecanych

przez producenta. Środki ochronne i impregnacyjne zawsze należy nanosić na czystą i suchą powierzchnię.

Maszynowe czyszczenie podłóg

Zalecane wyposażenie do maszynowej pielęgnacji produktu na podłogach – jednotarczowa maszyna myjąca

z obrotami 200–300 obr./min (do wszystkich czynności), odsysacz wody, ew. wodny ekstraktor, nylonowe

szczotki  (pady)  ze  szczeciną  dzika  (do  mycia),  mop  z  mikrofibry  do  nanoszenia  i  rozcierania  wosków

i impregnatów o aluminiowej konstrukcji.

W przypadku  większych  powierzchni  zalecamy zlecenie  czyszczenia  i  pielęgnacji  specjalistycznej  firmie

z doświadczeniem w zakresie konserwacji produktów TechniStone® lub konglomeratu kamiennego.

Źródło: przygotowano na podstawie materiałów ze strony internetowej Technistone


