ULTRACOMPACT
SURFACES
Limpeza e Manutenção para Bancadas de Cozinha

Limpeza e Manutenção para Bancadas de Cozinha

Manutenção
habitual

Limpeza de manchas
persistentes

Devido à sua porosidade praticamente nula, a superfície ultracompacta
Dekton® é altamente resistente, tanto a manchas derivadas da
utilização de produtos do dia a dia como a produtos químicos, sendo
ideal para utilizar como bancada de cozinha e demais superfícies de
trabalho, tanto em espaços interiores como exteriores.

Perante uma situação de manchas difíceis, seja devido a manchas
resistentes aos produtos de limpeza habitual, seja por permanecerem
algum tempo sem ser removidas, é recomendável utilizar produtos
mais específicos, como por exemplo: Solventes (tipo acetona ou
solvente universal).

Para a limpeza habitual, a Cosentino® recomenda a utilização de
Q-Action, juntamente com uma esponja ou esfregão de fibras suaves.
No caso de não ser possível utilizar este produto, a melhor opção será
a utilização de água e sabão neutro.

Na tabela anexa podemos ver distintas origens de manchas com os
seus correspondentes produtos de limpeza.

MANCHA				PRODUCTO DE LIMPIEZA
Gorduras				Detergente alcalino/solvente
Tinta				Solvente
Óxidos				Ácido
Cal				Ácido
Vinho				Detergente alcalino/ácido
Borracha pneumática			Solvente
Gelado
			
Detergente alcalino
Resina / esmalte			
Solvente		
Café				Detergente alcalino/ácido		
Cera de vela				Solvente			
Restos de cimento			
Ácido
Gesso				Ácido
Juntas e cola epóxi			
Solvente
Refrigerante de cola			
Oxidante
Sumo de frutas			
Oxidante
Alcatrão				Solvente
Nicotina				Solvente / oxidante

Com produtos ácidos, podem ser utilizados produtos com
características ácidas, desincrustantes, etc.; para produtos alcalinos,
produtos de limpeza com características básicas, amoníaco, etc.; para
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solventes, produtos como solvente universal, aguarrás (essência de
terebintina), acetona, álcool, etc.; e como oxidante, produtos como
água oxigenada ou lixívia diluída.

Limpeza e Manutenção para Bancadas de Cozinha

Prevenção
contra pancadas

Comportamento em contato
com objetos quentes

Embora o Dekton® seja uma superfície altamente resistente,
devem ser evitadas pancadas nas zonas que estejam mais
expostas (esquinas, cantos, biséis, etc.).

Podem colocar diretamente sobre a superfície do material recipientes
tais como frigideiras, caçarolas, cafeteiras, após a sua utilização.
Também se podem colocar aparelhos elétricos que emitem calor.
O Dekton® foi concebido para suportar as temperaturas dos utensílios
de utilidade doméstica.*

Precauções
Embora o Dekton® seja uma superfície altamente resistente,
devem ser evitadas pancadas nas zonas que devido ao trabalho do
marmorista ou do profissional estejam mais expostas (esquinas,
cantos, biséis, etc.).
• Evitar o contacto direto com partes metálicas que pode ocorrer com
grelhadores eléctricos, placas de fogão ou fornos, os quais devido a
uma má instalação tocam directamente sobre o material
• Evitar radiações diretas de altíssima temperatura, como por exemplo:
lareiras, churrasqueiras, etc.
• Evitar o contacto directo com chama.
• Para Dekton Xgloss, evitar o contacto prolongado com objectos
industriais a temperaturas muito altas.
• Não polir a superfície.
• Evitar a utilização de esfregões metálicos.
• Evitar o corte directo sobre a superfície com facas cerâmicas, uma
vez que são materiais de dureza similar.
• Para Dekton Xgloss evitar o corte directo sobre a superfície.
• Evite arrastar ou bater utensílios de cozinha contra bancadas de
cores escuras da coleção XGloss , especialmente Spectra.
* Para Dekton® a 8mm de espessura é necessário utilizar protecção
para objectos quentes.

Consultar a página web www.dekton.com para mais detalhes
e informação sobre métodos de limpeza, manutenção em
geral e exposição a substâncias químicas.
Caso ocorra uma exposição não contemplada neste
documento ou na página Web, será considerada como
utilização indevida e a garantia não terá efeito.

A Cosentino® declara a conformidade com a Directiva
do Conselho, de 21 de Dezembro de 1988, relativa à
aproximação das legislações dos Estados Membros sobre
os materiais e objectos destinados a entrar em contacto
com produtos alimentares.
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COSENTINO PORTUGAL

COSENTINO LISBOA
Núcleo. Empresarial da Qta dos
Estrangeiros Bloco 1, Rua A,
Armazém nº 1, 2665-601
Venda do Pinheiro Mafra (Lisboa)
Tel: +351 219 66 62 21
Fax: +351 219 66 62 23
info-lisboa@cosentino.com

COSENTINO PORTO
Via José Regio Nº 76, 4485-762
Vilar Pineiro / Vila do Conde
Tel: +351 229 27 00 97
Fax: +351 229 27 00 99
info-porto@cosentino.com

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino T @Dekton
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*Saiba mais sobre as cores com certificação NSF, através www.nsf.org
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