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Konyhai munkalapok tisztítása és karbantartása

Konyhai munkalapok tisztítása és karbantartása

Általános
ápolási utasítások

Makacs foltok
eltávolítása

A gyakorlatilag teljes pórusmentességnek köszönhetően a Dekton®
ultra kompakt anyag egy rendkívül ellenálló felület, amely ellenáll
mind a háztartási szennyeződéseknek, mind a vegyi anyagoknak.
Ezért a Dekton® ideális konyhai munkalapként és munkaterületként
történő általános valamint beltéri és kültéri használatra.

Ha makacs foltok keletkeznek (olyan termékek miatt, amelyeket
hagyományos tisztítással nem lehet eltávolítani, vagy ha a felület
hosszabb ideig érintkezik a festékképző anyagokkal), speciális
termékeket, például csiszolószemcsés tisztítószereket
(pl. súrolókrém) vagy oldószereket (aceton, univerzális oldószerek
stb.) kell használni.

A napi tisztításhoz a Cosentino a „Q-Action” használatát javasolja egy
tisztítószivaccsal vagy egyéb, finom szálú szivaccsal együtt. Ha nem
rendelkezik a „Q-Action” tisztítószerrel, javasoljuk víz és semleges
mosószer használatát.

A táblázatban a foltok különböző fajtái és az azokhoz használt
tisztítószerek listája látható.

FOLT				TISZTÍTÓSZER
Zsír				Lúgos tisztítószer/Oldószer
Tinta				Oldószer
Rozsda				Savas tisztítószer
Vízkő
Savas tisztítószer
Vörösbor				Lúgos/savas tisztítószer
Gumiabroncs			Oldószer
Jégkrém				Lúgos tisztítószer
Gyanta / Lakk			
Oldószer
Kávé				Lúgos/savas tisztítószer
Gyertyaviasz				Oldószer
Cementmaradék			Savas tisztítószer
Gipsz				Savas tisztítószer
Epoxi-gyantás ragasztók és gyanták		
Oldószer
Üdítőitalok
Oxidációs tisztító
Gyümölcslé				Oxidációs tisztító
Kátrány				Oldószer
Nikotin				
Oldószer / Oxidációs tisztító

Savas tisztítószerek például a savtartalmú vagy vízkőmentesítő
termékek. Lúgos termék többek között az alapvető tisztítószerek
vagy az ammónia. Az oldószerek közé tartoznak például az univerzális
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oldószerek, a terpentin (lakkbenzin), az aceton, az alkohol stb.
Oxidációs szer többek között a hidrogén-peroxid és hígított fehérítő.

Konyhai munkalapok tisztítása és karbantartása

Az ütődések
és dudorok
elkerülése

Ellenállás a forró
felületekkel történő
érintkezéssel szemben

A Dekton® egy rendkívül ütésálló felület. Mindazonáltal az ütődéseket

A forró edények, serpenyők, eszpresszó edények stb., Valamint a hőt
kibocsátó háztartási készülékek közvetlenül a felületre helyezhetők.
A Dekton® anyagot úgy tervezték, hogy ellenálljon a konyhai eszközök
és edények magas hőmérsékletének.*

és dudorokat (sarkok, szélek, lejtők stb.) feltétlenül kerülni kell.

Óvintézkedések
• Kerülje el a közvetlen érintkezést az elektromos rácsok, kályhák
vagy sütők fém alkatrészeivel, amelyek a helytelen telepítés miatt
közvetlenül felfeküdhetnek az asztalra.
• Kerülje a kandallók, grillek stb. általi magas hőmérsékleteknek
történő kitettséget.
• Kerülje a lánggal történő közvetlen érintkezést.
• A Dekton® XGLOSS esetében kerülje a nagyon magas hőmérsékletű
készülékekkel történő érintkezést.
• Ne fényezze a felületeket.
• Ne használjon fémszivacsokat vagy csiszolószemcséket.
• Kerülje a kerámiakéssel történő közvetlen vágást a felületen, mivel
ezek keménysége a munkalapéhoz hasonló.
• A Dekton® XGLOSS esetében ne vágjon közvetlenül a felületen.
• Kerülje a konyhai eszközöknek az XGLOSS kollekció sötét színű
munkalapjaihoz történő hozzáütését illetve azokon történő
dörzsölését, különösen a Spectra szín esetében.
* A 8 mm vastagságú Dekton® munkalapok esetében forró tárgyakkal
történő érintkezéskor használjon megfelelő védőalátétet.

Használja ki a Dekton® konyhai munkalapjaira adott 2 éves
garanciát és aktiválja azt az interneten a következő címen:
http://warranty.cosentino.com

Tekintse meg a www.dekton.com weboldalt a tisztítási és
általános kezelési utasításokkal kapcsolatban. Az ápolási
utasítások figyelmen kívül hagyása és a szakszerűtlen
használat a termékre vonatkozó garancia elvesztésével jár.
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COSENTINO DEUTSCHLAND GMBH
SZERVIZ FORRÓDRÓT +49(0) 1801 800 666 / info.de@cosentino.com
Müncheni telephely
Birkerfeld 48 / 83627 / Warngau
Tel.: +49(0) 8024 902 280
Fax: +49(0) 8024 902 2829
muenchen@cosentino.com

Düsseldorfi telephely
Hubert-Wollenberg-Straße 17-19 / 40878 / Ratingen
Tel.: +49(0) 2102 700 640
Fax: +49 (0) 210 210 37 929
duesseldorf@cosentino.com

Berlini telephely
Lahnstraße 13 / 12055 / Berlin
Tel.: +49(0) 306 808 53 80
Fax: +49(0) 306 808 53 90
berlin@cosentino.com

Stuttgarti telephely
Hoher Steg 40 / 74348 / Lauffen a.N.
Tel.: +49(0) 7133 202 60 70
Fax: +49(0) 7133 202 60 79
stuttgart@cosentino.com

COSENTINO AUSTRIA GMBH
Bécsi telephely
Waldschulgasse 5 / 2700 / Wiener Neustadt
Tel.: +43 (0) 2622 24026 / Fax: +43 (0) 2622 24030
austria@cosentino.com

COSENTINO SWISS AG
Seegartenstrasse 4 / 8716 Schmerikon
Tel.: +41 (0) 55 533 02 50
Fax: +41 (0) 55 533 02 55
zurich@cosentino.com

COSENTINO-KÖZPONT
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Spnyolország)
Tel.: +34 950 444 175 / Fax: +34 950 444 226 / info@cosentino.com
www.cosentino.com / www.dekton.com
F DektonbyCosentino T @Dekton
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* Az NSF-tanúsítvánnyal rendelkező színekkel kapcsolatos információk a www.nsf.org címen találhatók.
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