QUARTZ SPRAY
DO CODZIENNEJ KONSERWACJI
BLATÓW Z KOMPOZYTU
KWARCOWEGO

PRZEDE W SZYSTKIM CHCIELIBYŚMY PODZIĘKO WAĆ ZA ZAUFANIE OK AZANE FIRMIE
DIRESC O. CHCEMY ZAPEWNIĆ NASZYM PRODUKTOM DŁUGOTR WAŁOŚĆ, ZG ODNIE Z
T YM, JAK ZOSTAŁY ZAPROJEKTO WANE, DL ATEGO PRAGNIEMY UDZIELIĆ CI KILKU
W SK AZÓ WEK DOT YCZĄCYCH KONSER WACJI. POZW OL Ą ONE CIESZYĆ SIĘ PRZEZ WIELE
L AT BŁYSZCZĄCYM BL ATEM Z KOMPOZY TU KWARCO WEG O.
Wolisz tego uniknąć? W takim razie do

3. W przypadku uporczywych plam zabieg

codziennej konserwacji polecamy nasz Qu-

ten można spokojnie powtórzyć, aż

artz Spray, który doskonale nadaje się do

do uzyskania optymalnego i czystego

usuwania odcisków palców, tłustych plam,

rezultatu.

resztek jedzenia, płynów itp. Plamy z kawy,

KOMPOZYT KWARCOWY, ZNANY Z ŁATWOŚCI W

herbaty, wina, soków z owoców i warzyw

„Quartz Spray” jest dostępny w punktach

CODZIENNYM UTRZYMANIU

należy usuwać natychmiast. Chociaż nie

sprzedaży.

Na początek chcielibyśmy zwrócić uwagę

wnikają one od razu w powierzchnię, mogą

Nasz Quartz Spray w mniejszym stopniu

na to, że blat należy dokładnie wyczyścić

przylgnąć do niej po wyschnięciu, co z kolei

nadaje się do usuwania resztek kleju, plam

po użyciu. Powierzchowne czyszczenie

może prowadzić do tego, że plamy staną

z silikonu, istniejącej patyny, wapiennych

wodą, gąbką czy ściereczką daje wpraw-

się trudniejsze do usunięcia.

osadów z wody itp. – w przypadku takich

dzie pozornie doskonały efekt, ale nie wy-

zabrudzeń należy użyć bardziej specjali-

starczy, żeby w pełni chronić powierzchnię

GEBRAUCHSANWEISUNG:

stycznych produktów do konserwacji.

oraz znajdujące się pod nią pory. Stosując

1. Quartz Spray jest preparatem gotowym

Do usuwania tego rodzaju plam polecamy

niektóre detergenty lub uniwersalne

do użycia. Rozpylić i równomiernie

produkty następujących marek:

środki czyszczące, należy pamiętać, że

rozprowadzić preparat po powierzchni

Akemi 		

mogą one pozostawić cieniutką warstwę

czystą, wilgotną ściereczką (z mikro-

www.akemi.com

powłoki lub patyny na blacie. Zdecydo-

fibry).

Moellerstonecare		

wanie nie zaleca się również stosowania

2. Należy pozostawić produkt na chwilę,

www.moellerstonecare.eu

środków czyszczących o wysokiej wartości

żeby zaczął działać (ale nie tak długo,

Lithofin/Eurosil

pH. Ponadto bardzo ważne jest, by po

żeby wyschnął!). Następnie wytrzeć

www.lithofin.eu

czyszczeniu odpowiednio spłukać blat

powierzchnię do sucha czystą ście-

czystą wodą.

reczką z mikrofibry

DODATKO WE W SK AZÓ WKI
NA KONIEC JESZCZE KILKA DODATKOWYCH
WSKAZÓWEK:
 Wykończenia typu Velvet i Poli mają
naturalnie szczelną powierzchnię,
dlatego nie wymagają ochrony przed
pierwszym użyciem.
 Natomiast wykończenie Anticato
ma bardziej szorstką powierzchnię,
która nie jest szczelna, dzięki czemu
materiał jest bardziej podatny na
plamy. Dlatego konieczne jest, aby
taki blat przed montażem został

czyszczących o wysokim odczynie

potraktowany przez specjalistę

zasadowym pH (> 10) ani produktów

impregnatem odpowiednim dla

zawierających wybielacz, mączkę

kompozytu kwarcowego.

marmurową, silikony czy amoniak.

 Nigdy nie używać ściernych środków
czyszczących, druciaków ani wełny
stalowej! Mogą one uszkodzić

 Unikać kontaktu z farbami do
znakowania lub drukowania.
 Zalecamy, aby stawiając na blacie

 Nigdy nie siadać ani nie stawać
na blacie. Pozwoli to uniknąć

błyszczącą warstwę wierzchnią i

gorące garnki lub urządzenia,

ewentualnych pęknięć spowodowanych

spowodować matowe plamy.

zawsze używać podstawek, co

dużymi naprężeniami w zagłębieniach,

ma na celu ochronę powierzchni

miejscach o słabym podparciu i

– np. produkty do czyszczenia

blatu. W ten sposób uniknie się

wystających częściach blatu.

piekarników lub do udrażniania –

odbarwień powierzchni w przypadku

mogą spowodować trwałe uszkodzenie

długotrwałego kontaktu takich

Przygotowaliśmy te informacje z

powierzchni. Należy przeczytać

przedmiotów z blatem.

największą starannością. Niniejsze

 Niektóre agresywne środki chemiczne

dołączoną do nich ulotkę.
 Nie należy również stosować

 Podczas krojenia lub przetwarzania

wytyczne służą jedynie jako wskazówka i

żywności należy zawsze używać deski

stanowią dodatkową pomoc w skutecznej

trichloroetanu, chlorku metylenu,

do krojenia, aby uniknąć śladów po

konserwacji i długotrwałym użytkowaniu

środka do usuwania farby, środków

cięciu na blacie.

blatu z kompozytu kwarcowego.
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