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Informace k použití a údržbě výrobku z materiálu technistone
Vážený zákazníku,
děkujeme Vám že jste si zvolil materiál technistone a blahopřejeme Vám ke správné
volbě. Rádi bychom Vám podali několik informací, jak se zakoupeným materiálem zacházet a
udržovat ho tak, aby sloužil k Vaší plné spokojenosti.
Vlastnosti materiálu:
Materiál splňuje požadavky obvyklé jakosti stanovené příslušnými technickými normami.
Výborné mechanicko-fyzikální vlastnosti, chemická odolnost a nízká nasákavost vyhovují
nejpřísnějším hygienickým podmínkám a jsou
průběžně prověřovány v laboratoři
společnosti Technistone a.s.
I přes tyto vynikající užitné vlastnosti je třeba dbát na rozumné zacházení a ošetření.
Zásady pro použití a údržbu materiálu:
Základní znalosti správného ošetření s pečlivou údržbou prodlužují životnost Vámi
zakoupeného materiálu. Dbejte prosím našich následujících doporučení:
» nevystavujte zakoupený materiál přímému ohni ani na něj neodkládejte rozžhavené
předměty, při pokládání předmětů s teplotou nad 120°C doporučujeme použít
podložku,
» při manipulaci s nádobím a dalšími předměty z kovu, dbejte zvýšené opatrnosti ( i
nejtvrdší kámen se může nepřiměřeným úderem poničit),
» při potřísnění kapalinami (káva, čaj, olej, šťávy z ovoce a zeleniny, krev, prostředky na
čištění el. kuchyňských spotřebičů atd.) je třeba tyto nenechat působit dlouhodobě a
dle možnosti je co nejdříve odstranit vodou, případně použít dodaný čistící prostředek,
nádoby s těmito tekutinami neskladujte na desce,
» k dlouhodobému udržení lesku není vhodné krájet potraviny či jiné výrobky přímo na
pracovní desce,
» materiál doporučujeme ošetřovat dodanou čistící a impregnační sadou ( návod k
použití uvnitř sady) , impregnaci provádět u leštěných povrchů 1x za 2 roky ,u
ostatních povrchů 1x ročně ,
» na desku v okolí výřezů ( dřez,varná deska,umyvadlo apod. ) nešlapejte a nadměrně
nezatěžujte
» Nepoužívat na čištění výrobku abrazivní čistící prostředky ( např. Cif,Mr. proper
apod.), odstraňovač vodního kamene jakékoliv značky,
Denní údržba:
» povrch omýt teplou vodou,může se přidat i běžný saponát, zaschlé nečistoty z
leštěného povrchu
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odstranit ostrým nástrojem ( žiletka , škrabka ) u ostatních povrchů nechat odmočit
a v žádném případě
nepoužívat k odstranění ostré nástroje,
V případě Vašich dotazů,námětů či připomínek nás můžete kontaktovat na následujícím
e-mailu:
kamenictvi-obelisk@seznam.cz
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