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64-700 Czarnków

Instrukcja użytkowania i konserwacji blatów granitowych
Granit jest jednym z najtrwalszych kamieni na świecie. Tym samym długo zachowuje
swój estetyczny i piękny wygląd.
Ta cecha powoduje, że jest on najczęściej wykorzystywanym rodzajem kamienia w
budownictwie.
Pierwsza konserwacja blatu (impregnacja) wykonywana jest w końcowym etapie
produkcji. Kolejną należy wykonać po wykonaniu prac montażowych.
Nie zaimpregnowane blaty granitowe bardzo łatwo ulegają poplamieniu przez różnego
rodzaju środki tłuste lub oleiste, a także w wyniku kontaktu z materiałami korodującymi
ulegają trwałym przebarwieniom.
W celu zapewnienia długotrwałej funkcjonalności blatów wykonanych z granitu
należy systematycznie utrzymywać je w czystości.
Nie wolno używać ostrych narzędzi do usuwania zabrudzeń. Wszelkie zabrudzenia należy
zmywać miękkimi gąbkami i wodą (nie szorować).
W ten sposób przez długi czas zostanie zachowany piękny i estetyczny wygląd.
Warto też uważać, aby na blatach kuchennych długotrwale nie zalegały ciecze o
kwaśnych odczynach, typu sok czy ocet gdyż powierzchnia w miejscach zalegania może stać
się matowa i będzie wymagała ponownej impregnacji lub ponownego polerowania.
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Wskazówki dotyczące czyszczenia granitowych powierzchni:
Pierwsze czyszczenie i impregnacja powinno być wykonane zaraz po montażu. Konieczne
jest wykonanie go w sposób staranny i gruntowny.
W tym celu do czyszczenia należy użyć alkaicznych środków czyszczących - do usuwania
zabrudzeń budowlanych, natomiast do impregnacji użyć impregnatów.
Poddanie procesowi impregnacji powinno być regularne.
Przy kolejnych działaniach z zakresu konserwacji blatów należy postępować zgodnie z
poniższymi wytycznymi:
1. Do mycia używać wody z ewentualnym dodatkiem środków do pielęgnacji kamienia i
miękkich szczotek ręcznych lub ścierek (należy pamiętać, aby delikatnie posługiwać
się szczotkami, aby nie zniszczyć lub porysować kamienia).
2. Jeśli brud mocno przywarł do granitu, należy go namoczyć i pozostawić na chwilę,
aby zmiękł. Wówczas jego usunięcie będzie łatwiejsze.
3. Należy pamiętać, że zabronione jest stosowanie środków o wysokim odczynie pH,
ponieważ kwasowość tych środków doprowadzi do niszczenia czyszczonych
powierzchni.
4. Po zakończonym czyszczeniu bardzo dokładnie należy spłukać kamień czystą wodą.
Ostatecznie za pomocą ściereczki należy zebrać wodę.
5. Kolejne impregnacje należy wykonywać w zależności od częstotliwości użytkowania i
systematyczności utrzymywania w czystości.
Niedopuszczalne jest podczas czyszczenia stosowanie jakichkolwiek środków tłustych,
oleistych, żrących i pieniących się lub innych aktywnych chemicznie.
Utrzymanie czystości i konserwacja kamienia winno
specjalistycznym firmom z doświadczeniem w pracy z kamieniem.

zostać

powierzone

W/w konserwacja może być wykonana przez naszą firmę.
Jednocześnie informujemy, że w swojej ofercie posiadamy szeroką gamę środków
przeznaczonych do utrzymania czystości i konserwacji kamienia.
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