CODZIENNA PIELĘGNACJA
Elegancki Solid Surface jest równie
odporny i łatwy w utrzymaniu jak
dobrze wyglądający. Nie jest jednak
materiałem samoczyszczącym się! Jak
praktycznie
wszystkie
materiały
również Cristalan / SSV / Hanex
wymagają pielęgnacji,
tak aby
zachować ich świeży wygląd. Zetrzyj
szmatką ślady po żywności i napojach.
W normalnych warunkach delikatne Prosta pielęgnacja
detergenty i woda lub środki
czyszczące na bazie amoniaku usuną
większość plam i tłuszcz. W przypadku trudnych do usunięcia
zaplamień użyj delikatnie mleczka lub proszku z gąbką ścierną
Scotchbrite. Zmyj wodą i wypoleruj suchym ręcznikiem.
Zdrowy rozsądek i środki czyszczące powszechnego użycia
zapewnią naszym materiałom zawsze nienaganny wygląd.
CO Z UPORCZYWYMI PLAMAMI LUB ŚLADAMI PO
PAPIEROSACH?
Ponieważ Cristalan / SSV / Hanex są
produktami
jednorodnymi
pod
względem koloru i wzoru w całym
swym przekroju i są nieporowate, ślady
po popiole papierosów lub uporczywe
zaplamienia mogą zostać usunięte
ściernym środkiem czyszczącym i gąbką Brak uszkodzeń od
Scotchbrite. Nawet drobnoziarnisty papierosów
papier ścierny może zostać użyty bez
groźby zniszczenia gładkiej powierzchni*.
CZY MOGĘ CIĄĆ I SIEKAĆ?
Chociaż twarde (stępią każdy dobry nóż)
powierzchnie Cristalan /SSV / Hanex nie
są przeznaczone jako powierzchnie do
cięcia. Do przygotowywania żywności
stosuj deski do krojenia z drewna,
polietylenu czy bambusa – obejdą się
łagodniej z Twoim nożem i zabezpieczą Stosuj deski do
przed przypadkowym zarysowaniem.
krojenia
CO Z ZARYSOWANIAMI I
ŚLADAMI OD NOŻA
Powierzchniowe zarysowania są łatwe
do usunięcia. Odnów powierzchnię
Cristalan / SSV / Hanex stosując
drobnoziarnisty papier (ziarno 180220). Następnie gąbką ścierną
Scotchbrite wykonując delikatne
koliste ruchy wyrównaj odnawianą
Usuwanie zarysowań
powierzchnię z resztą blatu*.
JAK ŁĄCZYMY POWIERZCHNIE?
Blaty kuchenne i łazienkowe, zlewozmywaki i umywalki
łączymy za pomocą specjalnych klejów w kolorze tworzywa
Cristalan / SSV / Hanex. Zapewniają one trwałe, bezspoinowe
i praktycznie niewidoczne łączenia dzięki czemu powierzchnie
zyskują na dekoracyjności i higieniczności. Jeśli nawet uda Ci
się dojrzeć cienką linię łączenia Twoje palce nigdy jej nie
wyczują, napotykając na jednolicie gładką powierzchnię!
* Skontaktuj się z wykonawcą! Niektóre stopnie wykończenia
powierzchni (połysk) uniemożliwiają samodzielną naprawę.

CO Z GORĄCYMI NACZYNIAMI?
Zawsze chroń Cristalan / SSV /
Hanex przed źródłami ciepła, które
mogą
zniszczyć
każdą
powierzchnię, nawet tak trwałą jak
Solid Surface. Dla ochrony przed
gorącymi naczyniami wyjmowanymi
z kuchenki czy piekarnika stosuj
podkładki ochronne. Podobnie
Stosuj podkładki pod
postępuj
z
urządzeniami
gorące naczynia
wytwarzającymi ciepło jak żelazka,
elektryczne urządzenia do smażenia, podgrzewacze itp.
CZY JEST TO POWIERZCHNIA HIGIENICZNA?
Cristalan / SSV / Hanex to jedne
z
najbardziej
higienicznych
materiałów
powierzchniowych
dostępnych
na
rynku.
Doświadczenia
laboratoryjne
dowodzą,
że
nieporowate
powierzchnie tych produktów nie
pozwalają na wzrost kolonii
Higieniczna
bakterii i grzybów. Te wspaniałe
powierzchnia
cechy sanitarne wykorzystywane
powszechnie na całym świecie w ośrodkach zdrowia
i różnego typu miejscach, gdzie produkuje lub przygotowuje
się żywność jest również ważna w Twoim domu.
CZY KOLOR JEST TRWAŁY
Tak! Cristalan / SSV / Hanex zachowują stabilność
wybranego przez Ciebie koloru przez lata. Środki
polerujące, woski i kremy nie powinny być stosowane,
ponieważ utrudniają późniejszą pielęgnację powierzchni
oraz ukrywają jej naturalny odcień.
DODATKOWE FAKTY, KTÓRE TRZEBA ZNAĆ
ABY POWIERZCHNIA WYGLĄDAŁA JAK NOWA
Nawet Cristalan / SSV / Hanex mogą
zostać uszkodzone w przypadku
przedłużającej się ekspozycji na
agresywne środki chemii domowej.
Usuwaj natychmiast ich rozlane
plamy (dotyczy też zmywaczy do
paznokci i acetonu) i zmywaj
powierzchnię wodą z detergentem. Unikaj agresywnej
W przypadku zaplamienia postępuj chemii
zgodnie z instrukcją dotyczącą uporczywych zaplamień.
Chroń powierzchnie Cristalan / SSV / Hanex przed
środkami do czyszczenia kuchenek i piekarników,
rozpuszczalnikami, środkami do czyszczenia instalacji
sanitarnych (szczególnie na bazie kwasów). Generalnie te
produkty zawierają etykiety z ostrzeżeniami – postępuj
zgodnie z zawartymi tam instrukcjami. Możesz też spłukać
dużą ilością zimnej wody.
CZY POWIERZCHNIĘ MOŻNA NAPRAWIĆ
Ponieważ Cristalan / SSV / Hanex są jednolite w całej swej
strukturze, są trwałe i odporne na impakt.
W przeciwieństwie do marmurów czy granitów, poprawnie
wykonane elementy nie mają skłonności do pękania,
odłamywania się i kruszenia. Gdyby jednak nastąpiło
uszkodzenie, istnieje możliwość naprawienia powierzchni
w taki sposób, że praktycznie nie rozpoznasz miejsca
naprawy. Skontaktuj się z wykonawcą lub dystrybutorem!

