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Regularne Czyszczenie 
i Konserwacja   

Ze względu na swoją niską porowatość 
powierzchnie Silestone® i ECO Line Colour Series są 
wysoko odporne na plamy często występujące 
w codziennym użytkowaniu. Do czyszczenia 
Silestone® i ECO Line Colour Series, zaleca się 
stosowanie środka Q-Action. W przypadku 
braku dostępności tego produktu, najlepszym 
rozwiązaniem jest użycie łagodnego mydła o 
neutralnym pH i wody.

Czyszczenie Plam 
Trudnych Do Usuni

 

cia

W przypadku plam trudnych do usunięcia, zaleca się 
następujące sposoby czyszczenia:

Tłuste Plamy
Należy nałożyć Q-Action na plamę i pozostawić na 
2 minuty, a następnie delikatnie przetrzeć miękką 
szmatką (do płyt indukcyjnych) aż do usunięcia 
plamy, spłukać powierzchnię wodą i osuszyć. Jeśli 
Q-Action nie jest dostępne, należy użyć podobnego 
środka w ten sam sposób.

Plamy Powstałe Z Kamienia 
(osad z naczyń)
Należy użyć produktu do odkamieniania (np. Viakal 
lub podobny) i pozostawić na 1 minutę. Następnie 
należy spłukać wodą i osuszyć. Proszę stosować się 
do zaleceń producenta.

Nie należy używać tego samego środka do 
czyszczenia innych powierzchni takich, jak krany, 
zlewozmywak, itp., ponieważ mogą powodować 
ich matowienie.

Plamy z Silikonu i Kleju 
Do Kwarcogranitów
Należy zeskrobać plamę nożykiem i zastosować 
CleanColorsil lub rozpuszczalnik (nie zawierający 
w swoim składzie dichlorometanu), a następnie 
przetrzeć miękką szmatką (do płyt indukcyjnych). 
Dokładnie spłukać wodą i osuszyć. Wskazane 
jest usunięcie powstałej plamy niezwłocznie po 
instalacji blatu.

Wskazówki Dotycz ce Stosowania Trudne 
Plamy

Trudne plamy należy polać Q-Action (lub podobnym 
środkiem) i pozostawić do działania na 2 minuty. 
Następnie przeczyścić miękką szmatką (do płyt 
indukcyjnych), spłukać wodą i osuszyć.

Czyszczenie  
Faktur Leather, 
Suede i Volcano

Do regularnego czyszczenia tych powierzchni, 
Cosentino®  zaleca stosowanie środka Q-Action 
lub wody z delikatnym mydłem. Do uporczywych 
plam należy użyć gąbki o miękkiej powierzchni nie 
pocierając zbyt mocno, aby uniknąć zarysowań. 
Tego typu powierzchnie są bardziej szorstkie i przez 
to wymagają dokładniejszego czyszczenia.

Reakcja  
Na Uderzenia

Jedną z cech, które posiadają powierzchnie 
Silestone jest ich wysoka odporność na uderzenia. 
Należy jednak unikać uderzeń na tych obszarach, 
które mogą być delikatniejsze z powody 
zastosowanej obróbki lub projektu (kąty ostre, 
krawędzie o cienkiej grubości, itp.).

Reakcja Na Wysok  
Temperatur

 

Szok termiczny spowodowany przez różnicę 
temperatur może uszkodzić powierzchnię. Dlatego 
też po użyciu kuchennych przedmiotów takich, 
jak patelnie, garnki itp., nie należy ich stawiać 
bezpośrednio na powierzchnię Silestone. Należy je 
odstawić do ostygnięcia na podkładkę (najlepiej 
z gumowym spodem).

•	 Nie należy umieszczać Silestone® na zewnątrz 
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie 
działanie promieniowania UV.

•	 Nie należy umieszczać na powierzchni Silestone 
gorących przedmiotów bezpośrednio po 
ich zdjęciu z ognia. W tym celu należy użyć 
odpowiedniej podkładki lub podstawki.

•	 Nie należy stosować repelentów, uszczelniaczy, 
nabłyszczaczy, itp.

•	 Nie polerować.

•	 Nie używać środkow do usuwania farb, sody 
kaustycznej lub produktów o pH powyżej 10. 
W przypadku zastosowania wybielaczy lub 
rozpuszczalników należy je rozcieńczyć wodą, nie 
wolno ich nigdy pozostawić w stałym kontakcie 
z produktem. Należy unikać stosowania produktow 
na bazie chloru i kwasu fluorowodorowego. 

•	 Nie należy stosować produktów odtłuszczających 
o wysokiej zawartości minerałów.

•	 Należy unikać stosowania gąbek metalowych.

•	 Korzystanie z tych produktów może spowodować 
utratę gwarancji na produkt.

•	 Przykłady produktów, które nie powinny być 
stosowane na Silestone® i ECO Line Colour 
Series: środki do usuwania farb, produkty do 
czyszczenia pędzli i wyrobów z metalu, środki do 
czyszczenia piekarników, produkty zawierające 
kwasy metylenu, środki do czyszczenia rur 
odpływowych lub zmywaczy do paznokci 
z acetonem.

•	 W przypadku kontaktu powyższych środków 
z powierzchnią, należy je niezwłocznie usunąć 
używając wody i delikatnego mydła.

Więcej szczegółów i metod dotyczących 
czyszczenia, konserwacji i ogólnego
narażenia na działanie substancji chemicznych 
jest umieszczonych na stronach
www.silestone.com

W przypadku nie zastosowania się do niniejszej 
instrukcji, produkt traci gwarancję.

Cosentino® potwierdza zgodność produktu 
z dyrektywą Rady z dnia 21 grudnia 1988
r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw 
Członkowskich dotyczących dodatków
dopuszczonych do użycia w środkach 
spożywczych przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi.

 

Zalecane rodki Ostro no ci


