Pielęgnacja i utrzymanie
Wytrzymałość? Tak. Niezniszczalność? Nie

Szlifowane, teksturowane wykończenia Viento i Motivo:
Pielęgnacja i utrzymanie

Caesarstone do codziennej pielęgnacji powierzchni
Caesarstone zaleca stosowanie wody i łagodnych
detergentów, bądź też wysokiej jakości sprayów, specjalnych
czyszczących chusteczek lub delikatnych gąbek, które nie
pozostawią zarysowań. Skonsultuj ze swoim lokalnym
dystrybutorem, jakie produkty dostępne na rynku są
rekomendowane do tego typu pielęgnacji.

Powierzchnie o powyższych wykończeniach wymagają
więcej rutynowej pielęgnacji niż polerowane, ze względu na
stopień gładkości.


Odporność na zarysowania

Powierzchnie Caesarstone są wysoce odporne na
zarysowania, mimo tego należy unikać użytkowania
bezpośrednio na powierzchni ostrych przedmiotów takich jak
noże, śrubokręty itp.








Nie używaj produktów, które zawierają trichloroetan
lub chlorek metylenu, np.: zmywacze do farb czy
inne rozpuszczalniki.
Materiały, które przywarły takie jak żywność, guma,
lakiery do paznokci czy wyschnięta farba najpierw
powinno się usunąć plastikową szpatułką, a
następnie postępować zgodnie z instrukcją poniżej.
Jeśli powierzchnia jest narażona na jakiekolwiek
potencjalnie szkodliwe produkty, należy przemyć ją
niezwłocznie wodą, by zneutralizować ich działanie.
Należy nie dopuszczać do sytuacji, by plamy
pozostawały na powierzchniach Caesarstone przez
dłuższy czas.
Produkty zawierające oleje bądź proszki mogą
pozostawiać ślady, dlatego też należy je dokładnie
spłukiwać.
Dokładnie zmywaj środki czyszczące z powierzchni
Caesarstone (pamiętaj o wymyciu również
akcesoriów, które używasz do tego celu).

Większość śladów można z łatwością usunąć przy
odrobinie wysiłku i użyciu zalecanych produktów.
Trudno usuwalne plamy należy delikatnie pocierać
włókniną o niskim poziomie ścieralności.
W celu ułatwienia pielęgnacji i utrzymania
powierzchni o tego typu wykończeniach, oraz by
zminimalizować pozostawianie śladów codziennego
użytkowania (np. ślady palców) można stosować
dodatkowe ochrony powierzchni lub koloru.

Ze względu na fakt, że powierzchnie chropowate są bardziej
narażone na zabrudzenia i uszkodzenia, zaleca się by były
one pokrywane warstwami zabezpieczającymi podczas
obróbki.
Uporczywe plamy lub wyschnięte zacieki
Powierzchnie Caesarstone są wysoce plamoodporne. Jeżeli
jednak pojawi się jakieś zabrudzenie, zazwyczaj można je
łatwo usunąć.




Zanim przystąpisz do instrukcji zawartej poniżej,
należy najpierw spróbować usunąć plamę wilgotną,
miękką ściereczką z wodą i płynem myjącym lub
nierysującym produktem czyszczącym.
Materiały, które przywarły takie jak żywność, guma,
lakiery do paznokci czy wyschnięta farba najpierw
powinno się usunąć plastikową szpatułką, a
następnie postępować z instrukcją poniżej.

Odporność na temperaturę
Zalecane produkty do usuwania plam
Powierzchnie Caesarstone tolerują umiarkowane wysokie
temperatury przez krótki okres czasu. Długotrwałe narażenie
powierzchni na wysoką temperaturę może spowodować
odbarwienia lub inne uszkodzenia. Nadmiernie
zlokalizowane ciepło może uszkodzić powierzchnię lub
spowodować pęknięcia włoskowate. Nie należy wstawiać
powierzchni na działanie temperatury wyższej niż 100°C
(212°F).




Jeśli powierzchnie są narażone na działanie
temperatury wyższej niż 70°C (158°F), zabezpiecz
je od spodu, by zapobiec odkształceniu.
Nie należy dopuszczać do bezpośredniego kontaktu
powierzchni Caesarstone z bardzo gorącymi
przedmiotami kuchennymi.
Zawsze należy używać izolatorów bądź podstawek.

Odporność na zarysowania

Skonsultuj się ze swoim lokalnym dystrybutorem w sprawie
zamienników podanych poniżej, rekomendowanych
produktów jeśli nie są one dostępne na Twoim lokalnym
rynku.
Plamy organiczne:



Cif® Bathroom Mousse lub zamiennik,
Astonish® Marble & Granite Clean & Polish (czarna
butelka).

Plamy chemiczne:




Powierzchnie Caesarstone są wysoce odporne na
zarysowania, mimo tego należy unikać użytkowania
bezpośrednio na powierzchni ostrych przedmiotów takich jak
noże, śrubokręty itp.

www.caesarstone.pl

Łagodne odtłuszczacze na bazie alkoholu,
np. Windex®,
Alkohol,
Interflon® Fin Degreaser EM+30, odtłuszczacz.

