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COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59
CP 04850 - Cantoria - Almería (Spain)
Tel. +34 950 444 175 / Fax +34 950 444 226
info@cosentino.com
COSENTINO AUSTRIA GMBH
Niederlassung Wien
Waldschulgasse 5 / 2700 / Wiener Neustadt
Tel: +43 (0) 2622 24026 / Fax: +43 (0) 2622 24030
e-Mail: austria@cosentino.com
SERVICE HOTLINE: +49(0) 1801 800 666
e-Mail: customerservice.de@cosentino.com
Navštivte naše webové stránky www.silestone.com a aktivujte Vaši záruku.
Najdete zde také podmínky exkluzivní 10-ti leté záruky pro výrobky Silestone.
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* Aktivaci vaší záruky provedete na naší webové stránce www.silestone.com, kde naleznete i všeobecné obchodní podmínky.
* Další informace o barvách s NSF certifikace prostřednictvím www.nsf.org
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Návod k Použití

Pravidelné išt ní
a Údržba

išt ní
Houževnatých Skvrn

Silestone® a ECO by Cosentino® jsou téměř
neporézní materiály a proto jsou vysoce odolné
proti skrvnám. Pro pravidelné čištění materiálu
Silestone® nebo ECO by Cosentino® doporučujeme
použít přípravek Q-Action. Pokud Q-Action nemáte
k dispozici, použijte vodu se slabým mýdlem.

Následující doporučení se týkají skvrn vzniknuvších
dlouhodobým používáním kuchyňské desky:

Olejové Skvrny
Naneste na skvrnu přípravek Q-Action a jemně
drhněte pomocí měkké houbičky (ideální je
houbička na zarovnávání keramických nerovností)
dokud nezmizí. Okamžite opláchněte vodou
a vysušte. Pokud nemáte k dispozici Q-Action,
použijte stejným způsobem CIF Original.

Kalcitové Skvrny (Vodní Kámen)
Naneste na skvrnu přípravek proti vodnímu kameni
(jako je Viakal nebo podobný) a nechte 1 minutu
účinkovat. Opláchněte velkým množstvím vody
a vysušte. Držte se instrukcí Vašeho výrobce
kuchyňské desky.
Nepouživejte na jiné části než na samotnou
kuchyňskou desku (např. ventily nebo dřez apod.),
jelikož by mohly být poškozeny.

Zbytky Silikonu nebo Tmelu
Použijte nůž a výrobek CleanColorsil nebo
rozpouštědlo (který neobsahuje dichloromethane)
a jemně drhněte pomocí jemné houbičky (ideální je
houbička na zarovnávání keramických nerovností).
Poté opláchněte velkým množstvím vody a vysušte.
Doporučujeme, aby byly takové zbytky silikonu
nebo tmelu odstraněny již při instalaci kuchyňské
desky.

Problematické
Skvrny

Reakce
na Nárazy

Opat ení: M jte na Pam ti:

Naneste Q-Action (nebo CIF Original) na oblast se
skvrnou a nechte 2 minuty působit. Poté jemně
drhněte pomocí měkké houbičky (ideální je
houbička na zarovnávání keramických nerovností)
a opláchněte velkým množstvím vody.

Jedna z vlastností, která dělá tyto povrchy
výjimečné je jejich vysoká odolnost proti nárazům.
Zabraňte však silnějším úderům na místech, které
díky výrobě a designu mohou být slabší
(např. špičaté rohy, ostré hrany atd.).

• Neumisťujte nikam, kde by materiál mohl přijt do
styku s UV zářením.
• Nepokladejte horké nádobí přímo na povrch
kuchyňské desky, použijte podložku.
• Nepoužívejte repelenty, tmely, krémy.
• Neleštěte.

išt ní Povrch
Suede a Volcano

Reakce
na Teplo

Pro pravidelné čištění neleštěných povrchů
Cosentino® doporučuje použít přípravek Q-Action
nebo vodu s jemným mýdlem. Pokud se jedná
o houževnaté skrvy, použijte jemnou houbičku
a nevyvíjejte na povrch příliš síly. Tyto povrchy
jsou hrubší a proto citlivější na skrvny. Proto jsou
náročnější na údržbu.

Po použití kuchyňského nádobí jako jsou pánve
nebo hrnce, je nenechávejte přímo na kuchyňské
desce. Položte je na podložku (pokud možno
gumovou), aby se zchladily. Přímý styk horkého
nádobí s kuchyňskou deskou může způsobit
termální šok, a tedy poškození desky.

• Nepouživíjte žíraviny nebo produkty s PH
větším než 10.Pokud použijete bělidlo nebo
rozpouštědlo, měly by být zředěny vodou
a nikdy by neměly být v dlouhodobém kontaktu
s deskou. Zabraňte styku desky s přípravky na
bázi chlóru a s kyselinou fluorovodíkovou.

• Nepoužívejte kovové čístící pomůcky.
• Používáním výše zmíněných produktů může vést
k poškození výrobku a ke ztrátě záruky.
• Příklady výrobků, které by neměly být použity na
čištění materiálů Silestone® a ECO by Cosentino®:
odstraňovače barev a laků, kartáčové a železné
čistící pomůcky, přípravky na čištění trub, čistící
prostředky na bázi chlóru, kyseliny, odstraňovač
laků na nehty s acetonem apod.
• Pokud někdy dojde ke styku výše zmíněných
produktů s deskou, co nejrychleji je odstraňte
pomocí velkého množství vody a jemného mýdla.

• Nepoužívejte odmašťovací přípravky s vysokým
obsahem mineralů nebo velmi silné čistící
přípravky.

Pro vice informací, metody čištění a obecné
údržby navštivte naše webové stránky
www.silestone.com and www.ecobycosentino.com
V případě, že se Vaše deska dostane do
kontaktu s chemikálii, která není uvedena v
seznamu na našich webových stránkách, bude

to vnímáno jako nesprávné používání
výrobku a dojde ke ztrátě záruky.
Výrobky společnosti Consentino® jsou v souladu
s direktivou EU vydanou dne 21. prosince
1998, která se týká materiálů a předmětů, které
příjdou do styk u s potravinami.

