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Používání a péče o integrované dřezy  
 

Pokud budete postupovat podle našich pokynů, zůstane Váš dřez Silestone® stále tak krásný jako v prvním dni. 

 
Všeobecné tipy pro každodenní používání.  
Péče o Váš dřez Silestone® je velmi jednoduchá. Čistěte jej jednoduše tak často jako dřezy z jiného materiálu.  

Vápenné skvrny  
Budete-li mít problémy s vápennými nebo vodními skvrnami, lze je odstranit pro domácnost obvyklým 
odstraňovačem kamene. Nezapomínejte přitom ihned důkladně očistit povrch čistou vodou, aby na něm neulpěly 
žádné zbytky prostředku.  
 
Nárazy  
Vyvarujte se prosím nárazům těžkými předměty jako rychlovarnými hrnci, pánvemi, hrnci na vaření aj. Všechno 
kuchyňské nádobí pokládejte na povrch obezřetně, abyste zabránili jeho poškození.  
 
Teploty  
Pokud potřebujete kuchyňské nádobí odložit ihned po vaření (např. rychlovarné hrnce, pánve, hrnce aj.), postavte 
je na nějakou podložku (pokud možno opatřenou ještě vrstvou z gumy) a vyčkejte, až se nádobí ochladí. 
NEODKLÁDEJTE ŽÁDNÉ HORKÉ HRNCE NEBO PÁNVE PŘÍMO ZE SPORÁKU NA VÁŠ POVRCH 
SILESTONE. Náhlé a extrémní kolísání teploty (horké/studené) mohou povrch poškodit. Nevlévejte do dřezu 
žádné vařící se tekutiny (např. horký olej). Doporučujeme vyčkat do okamžiku, až se tekutina ochladí ve své 
nádobě a teprve pak ji odstranit. Eventuálně na chvíli otočte kohoutkem se studenou vodou. Pomyslete přitom na 
to, že voda má omezené zdroje a že je s ní nutno šetřit. 
 

Škrábance  
Silestone® je extrémně odolný vůči poškrábání. Ale jako u každého jiného materiálu doporučujeme, abyste svůj 
dřez Silestone® ochránili nějakým krájecím prkénkem, pokud budete přímo na povrchu dřezu používat ostré 
předměty (nože atd.), tím zabráníte jemným vrypům od kovu. Přirozeně, že tyto jemné škrábance odstraníte bez 
problémů jemným tekutým práškem na nádobí a houbičkou.  
 

Kontakt s chemickými látkami:  
V případě nechtěného potřísnění chemikáliemi musíte tyto s povrchu co nejrychleji odstranit. Prosím, řiďte se 
následujícími doporučeními: 
• Nepoužívejte ani leptavé látky ani sodný louh a také žádné příliš kyselé nebo zásadité produkty. 
• Pokud používáte bělící prostředky nebo rozpouštědla, musíte je s povrchu co nejrychleji odstranit a tento omýt 
důkladně čistou vodou. 
• Nepoužívejte žádné produkty obsahující chlór.  
• Vyvarujte se kontaktu povrchu s produkty obsahujícími aceton.  
• Vyvarujte se kontaktu povrchu s chlorovodíkem. Následují příklady produktů, které nelze použít na povrchy 
Silestone®: leptavé látky, výrobky na čištění štětců nebo kovů, čističe sporáků, čističe na bázi metylenchloridu, 
kyseliny používané k uvolnění ucpaných odpadů a v neposlední řadě ani odstraňovače laků na bázi acetonu. 
V případě nechtěného potřísnění odstraňte, prosím, ihned tyto tekutiny za pomocí čisté vody a neutrálního 
čisticího prostředku. Cosentino® nedoporučuje používat dřezy Silestone® pro průmyslové účely. 
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Čištění a péče o dřezy.  

 
Cosentino S.A. doporučuje pro denní péči použití přípravku Q-Action. Silestone® je velmi málo porézní a tudíž 
velmi odolný vůči skvrnám. Dřezy jsou ovšem vystaveny nesčetným různým produktům, a pokud nemáte k 
dispozici Q-Action, pak je k dennímu čištění dostatečný neutrální čisticí prostředek a voda.  
 
Všeobecné pokyny  
Zbytky jídel odstraňujte pravidelně za pomocí neutrálního čisticího prostředku nebo Q-Action. Následně povrch 
opláchněte dostatečným množstvím vody a vytřete čistou navlhčenou utěrkou.  
 
Čištění odolných skvrn  
V případě výskytu odolných a trvalých skvrn, které již dále nejdou odstranit, kontaktujte naše Servisní středisko 
na čísle +49(0) 1801 800 666 nebo www.silestone.com 

 
TESTOVANÉ PRODUKTY   PO 8 HODINÁCH   PO 24 HODINÁCH  

Plnotučné mléko    Žádné skvrny   Žádné skvrny  
Čistidla s amoniakem   Žádné skvrny   Žádné skvrny  
Odstraňovač kamene (Viakal nebo podobné) Žádné skvrny    Žádné skvrny   
Vinný ocet    Žádné skvrny    Žádné skvrny   
Růžové víno    Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Citronový čistič podlah (Ajax, Xanpa, etc.)  Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Pomerančový koncentrát    Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Káva      Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Odstraňovač tuků se solnou kyselinou nebo 50%ní  
roztok kyseliny solné (V7V; V/V)   Žádné skvrny     Lehké skvrny 
Odstraňovač tuků s hydroxidem sodným 50% 
(V7V)     Žádné skvrny    Lehké skvrny 
Olivový olej    Žádné skvrny     Žádné skvrny   
3 v 1-prášek do myčky nádobí    
(Čistidlo, Sůl, Zjasňovač)    Lehké skvrny   Lehké skvrny 
Pivo      Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Základní čistič 
(Cif-tekutý prášek na nádobí nebo podobný) Žádné skvrny   Žádné skvrny   
Cola      Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Prášek na nádobí (Coral nebo podobný) Žádné skvrny     Žádné skvrny   
Čistič s bělidlem (Estrella nebo podobný) Žádné skvrny     Lehké skvrny  
Tekutý koncentrát prášku na nádobí 
(Fairy nebo podobný)    Žádné skvrny     Žádné skvrny   

 
Limonáda / Oranžáda    Žádné skvrny     Žádné skvrny  

 
Pokud by dřez přišel do styku s jinými látkami než zde nebo na webových stránkách uvedenými, bude na tento 
případ pohlíženo jako na nepřípustné použití produktu a okamžitě skončí záruka. Cosentino® deklaruje, že 
produkt vyhovuje Směrné linii Rady z 21. prosince 1988, týkající se souladu zákonných ustanovení členských 
států ohledně materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.  
Navštivte také naše internetové stránky 

 
www.silestone.com. 

http://www.silestone.com/�

