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Napotki za iš enje in vzdrževanje

Dnevna nega
in iš enje

iš enje
Trdovratnih Madežev

Silestone® in ECO Line Colour Series so površine z
nizko poroznostjo in zato izredno odporne na
običajne madeže v gospodinjski rabi.
Pri Cosentino S.A. vam za čiščenje pulta
priporočamo uporabo sredstva Q-Action®.
V kolikor izdelek ni na voljo, lahko uporabite
blago univerzalno čistilo in vodo.

V primeru trdovratnih madežev postopajte
na naslednji način:

Mastni Madeži
Nanesite nekaj čistila Q-Action in nato z mehko
čistilno gobico (npr. za čiščenje steklokeramične
plošče) drgnite tako dolgo, da madež
odstranite. Z dodatkom mlačne vode nato očistite
še preostanek površine. Površino izdatno splaknite
s čisto vodo in z mehko krpo obrišite do suhega.

Vodni kamen (madeži od kozarcev)
Na površino nanesite čistilo za odstranjevanje
vodnega kamna (kot npr. Viakal) in pustite
učinkovati 1 minuto. Sperite z izdatno količino vode
in obrišite. Upoštevajte napotke, ki jih priporoča
proizvajalec.
Čistila ne uporabljajte na drugih površinah (npr. na
armaturi, koritu iz nerjavečega jekla itd.), saj lahko
vpliva na njihov videz.

Silikon in ostanki lepila
Uporabite plastično strgalo in naš izdelek Clean
Colorsil® oz. topilo (ki ne vsebuje diklor-metana)
in zdrgnite z mehko čistilno gobico (npr. za čiščenje
steklo-keramične plošče). Površino izdatno
splaknite s čisto vodo in obrišite z mehko krpo.
Priporočamo, da madeže odstranite takoj,
ko ti nastanejo.

Zelo zahtevni
Madeži

Udarci
in Raze

Na trdovratne madeže nanesite čistilo Q-Action in
ga pustite učinkovati vsaj 2 minuti; površino nato
zdrgnite z mehko čistilno gobico (npr. za čiščenje
steklokeramične plošče), izdatno splaknite s čisto
vodo in z mehko krpo obrišite do suhega.

Čeprav je površina zelo odporna na udarce in raze,
priporočamo uporabo rezalne deske.
Izogibajte se udarcev po izpostavljenih ali
oslabljenih delih zaradi kamnoseške obdelave
(vogali, ostri robovi ipd.).
Sledove kovine nožev ali dna posode lahko
odstranite z nanosom Q-Action® in drgnjenjem
z mehko čistilno gobico.

Previdnostni Ukrepi
• izdelka ne smete uporabljati zunaj ali na mestih,
ki so izpostavljena neposrednemu vpadu UV
sevanja

• ne uporabljajte razmaščevalcev na osnovi
mineralov ali posebej agresivnih proizvodov kot
je npr. Cillit-Bang

• na površino ne postavljajte predmetov, ki ste jih
pravkar odstavili s kuhalne plošče ali pečice (vira
toplote). Vedno uporabljajte podstavek

• ne uporabljajte kovinskih gobic ali ščetk

• prosimo ne uporabljajte sredstev za negovanje
pohištva, osveževanje barve ali impregnacije

• vaša nova površina Silestone® in ECO Line Colour
Series je zelo odporna, vendar se obvezno
izogibajte uporabi naslednjega:
čistil za kovine in čopiče, odstranjevalcev barve
in laka (acetona), natrijevega luga in lužnega
kamna, čistil za pečico, čistilnega bencina,
baterijske kisline in fluorovodikove kisline,
sredstev za čiščenje odtokov, čistil na osnovi
diklorometana

• površine tudi ni potrebno ponovno polirati

iš enje Površin
Suede in Volcano

Visoke
Temperature

Za redno čiščenje teksturiranih površin vam pri
Cosentinu® priporočamo uporabo sredstva Q-Action®
ali blage milnice. Za odstranjevanje trdovratnih
madežev lahko uporabite mehko neabrazivno
čistilno gobico, med čiščenjem pa ne pritiskajte
na površino. Takšne nestandardne površine so bolj
izpostavljene in s tem bolj občutljive na praske ter
zahtevajo redno in temeljito čiščenje.

Po segrevanju kuhinjskih pripomočkov kot
so ponve, pekači ali lonci itd. teh ne odložite
neposredno na delovno površino, temveč za
to uporabite podstavek (po možnosti z mehko
podlago). Termični šok, ki ga povzroči razlika v
temperaturah, lahko dejansko poškoduje površino.

• ne uporabljajte odstranjevalcev barve, kavstične
sode ali izdelkov s pH iznad 10 (bazična
sredstva). V primeru uporabe lugov ali topil,
morate površino temeljito splakniti z obilo čiste
vode. Izogibajte se čistilom na osnovi klora in
fluoro-vodikove kisline

Za več informacij si poglejte našo spletno stran
www.silestone.com, kjer boste našli tudi napotke
k čiščenju, splošnem vzdrževanju in opombe k
izpostavljenosti raznim kemičnim substancam.
V primeru izpostavljenosti kemikaliji, ki ni
navedena v predloženih navodilih ali na spletni
strani, bo obravnavana kot neustrezna raba in

• zaradi uporabe takšnih pripomočkov lahko
preneha veljati garancija izdelka

• v primeru, da bi navedena sredstva prišla v stik
z izdelkom, površino nemudoma splaknite
z izdatno količino čiste vode
povzročila prenehanje veljavnosti garancije.
Cosentino® izjavlja, da je izdelek v skladu z
direktivo sveta z dne 21. decembra 1998 o
približevanju zakonodaje držav članic, ki se
nanaša na materiale in artikle, namenjene rabi v
neposrednem stiku s hrano.

