Návod na údržbu desek z umělého
kamene Hanex®

Umělý kámen byl vyroben na bázi nejmodernější technologie; byl navržen tak, aby
odolal tvrdým požadavkům běžného dne. Přes tyto vysoké požadavky budete moci
tento produkt používat v plné jakosti díky jeho obnovitelné schopnosti po mnoho let.
Abychom toto mohli zabezpečit, prosíme Vás, abyste se seznámili s následujícími
pokyny a dodržovali je.
I když je umělý kámen extrémně trvanlivý a prakticky nevyžaduje žádnou péči, není
přesto zcela nezničitelný. Proto následují doporučení, která teprve zajistí trvalou
hodnotu Vašeho produktu.
Denní čištění
Vyčistěte povrch vždy ihned, kdy to jde nejjednodušeji, pomocí vody, mýdla a utěrky.
Pokud nejdou nečistoty odstranit beze zbytku, použijte čistící mléko ev. výrobcem
doporučené čisticí prostředky. Poté opláchněte povrch pečlivě vodou a vysušte
utěrkou do sucha.
Vytrvalé nečistoty
Nečistoty a zašpinění způsobená kávou, čajem, ovocnými šťávami, zbarvení
popelem od cigarety nebo kovové otěry zbylé po pánvích a hrncích, které vznikají i
na jiných materiálech jako je např. nerezová ocel, sklo a keramika, se dají odstranit
čistícím mlékem ev. výrobcem doporučenými čisticími prostředky a utěrkou. Výborné
vyčistění se zajistí tekutými čistidly na bázi bělícího louhu s chlorem. Pokud přesto
není možné vyčistit povrch beze zbytku pomocí těchto prostředků, použijte drsnou
stranu umělohmotné čistící houbičky. Pak ale musíte obnovit lesk povrchu použitím
čistícího mléka nebo výrobcem doporučených čistidel, která nanesete utěrkou na
celou plochu krouživými pohyby.
Nečistoty/skvrny
Umělý kámen je homogenní a neporézní materiál, který odolává většině
v domácnosti používaných chemikálií. I když tekutiny nemohou vniknout dovnitř
materiálu, musí se nečistoty nebo skvrny ihned odstranit. Tím zajistíte, aby se úporné
barevné pigmenty neusadily na povrchu.
Nedovolte delší kontakt povrchu s agresivními látkami jako např. rozpouštědly,
odstraňovači laků a barev, čistidly odpadů, čistidly kovů, WC čistidly, čistidly na
trouby, acetonem (odstraňovač laků na nehty). Tyto produkty musí být ihned setřeny
a následně povrch opláchnut čistou vodou.
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Čistění dřezů z umělého kamene
Dřezy jsou vystaveny obzvláštnímu zatížení ze strany skvrny způsobujících
substancí. Z tohoto důvodu doporučujeme pravidelné čistění povrchu abrazivním
čistícím mlékem (nebo výrobcem doporučeným čisticím prostředkem) a utěrkou. Při
tvorbě vodního kamene z tvrdé vody použijte pro domácnost určený odstraňovač
vodního kamene podle pokynů jeho výrobce. Opláchněte velmi dobře povrch a
vyčistěte ho čistícím mlékem. K vyčistění barevných skvrn se osvědčily speciální
čisticí prostředky, které jsou na trhu s kuchyňskými potřebami běžně dostupné, nebo
i normální prášek do pečiva.
Tmavé dekory
Je již v přirozenosti barev, že se na tmavých dekorech objeví stopy po používání
mnohem rychleji. Zde je tedy náročnost na péči vyšší a doporučuje se povrch
pravidelně (jednou za měsíc) ošetřit vodu odpuzujícím tekutým prostředkem (jako
např. na nerezové plochy). Tak udržíte původní lesk barvy.
Teploty
Nikdy přímo na materiál neodkládejte horké předměty. Použijte vždy odkládací
podložku.
Nepoužívejte hrnce/pánve, jejichž okraj vyčnívá přes okraj varné desky.
Nevylévejte nikdy vařící se tekutiny přímo do dřezu z umělého kamene, aniž byste
současně spustili studenou vodu.
Škrábance/stopy po používání
Ostré nože plní svou roli stále, takže zanechají stopy i na povrchu z umělého
kamene. Používejte, prosím, vždy krájecí podložku.
Poškození
V případě hlubokých škrábanců a jiných poškození, která nejde odstranit prostředky
používanými v domácnosti, je nutné nechat povrch znovu opracovat nebo opravit
školenými odborníky. V těchto případech se prosím obraťte na Vašeho obchodníka
nebo zpracovatele. Eventuálně Vám výrobce Vaší desky z umělého kamene rád
doporučí odpovídající firmu z Vašeho okolí, která disponuje vyškoleným personálem.
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