Instrukcja użytkowania kamienia naturalnego oraz konglomeratów kwarcowych.

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania , konserwowania i pielęgnacji kamienia.
Kamienie Naturalne dzielimy na dwie podstawowe grupy:
1.
2.

Delikatne kamienie, stosowane głownie w pomieszczeniach wewnętrznych. Zaliczamy do nich marmury , trawertyny,
onyksy, aglomarmury.
Twardsze kamienie , które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zaliczamy do nich granity, kwarcyty,
łupki, piaskowce, dolomity.
Piaskowce oraz dolomity stanowią wyjątek ponieważ można je stosować na zewnątrz ale ich struktura jest delikatna.
Kamienie z pierwszej grupy oraz piaskowce i dolomity wymagają szczególnej pielęgnacji.
Środki ostrożności

-Do mycia kamienia używaj czystej wody lub specjalistycznych środków do pielęgnacji kamienia. Inne produkty szczególnie te o
kwaśnym odczynie powodują utratę połysku oraz powstawanie wżerów na fakturze kamienia.
-Niektóre środki czystości (mydła, płyny do naczyń, szampony itp.) mogą powodować zmatowienie powierzchni delikatnych
(marmur , trawertyn)
-W przypadku kontaktu z chlorem, solą lub innymi podobnymi związkami chemicznymi należy niezwłocznie usunąć je w powierzchni
kamienia czystą wodą, w przeciwnym razie mogą powstać plamy lub „wżery”
Zalecane jest stosowanie podkładek lub unikanie bezpośredniego kontaktu płynów i opakowań z powierzchnią kamienną.
-W przypadku niektórych kamieni a w szczególności konglomeratów kwarcowych zabronione jest stawianie gorących
przedmiotów na ich powierzchni, ponieważ spowoduje to ich nieodwracalne uszkodzenie.
-Kamień naturalny nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z następującymi produktami: oleje, cytrusy, soki i napoje kolorowe
w szczególności wino i kawa oraz solą , chlorem a także innymi podobnymi środkami chemicznymi.
Środki ostrożności przy montażu kamienia
-Do montażu używaj elastycznego kleju do kamienia naturalnego. Do jasnych kamieni należy używać białego kleju elastycznego!
-Do uszczelniania używaj wyłącznie silikonów przeznaczonych wyłącznie do kamieni naturalnych. Inne silikony mogą pozostawiać
plamy na materiale.
-W przypadku montażu elementów kamiennych na podłożach z instalacją ogrzewania podłogowego należy dopilnować aby
instalacja ta została wykonana poprawnie i nie osiąga zbyt wysokich temperatur . Nie należy jej włączać do momentu
pełnego wyschnięcia kleju ( ok. 3 tygodnie).
Konserwacja
-Zalecana jest impregnacja specjalnymi środkami przeznaczonymi wyłącznie do kamienia naturalnego. Impregnat zamyka pory w
kamieniu i ogranicza jego nasiąkliwość nie pozostając przy tym na powierzchni lecz wnikając w jego wierzchnią
warstwę. Proces taki minimalizuje ryzyko powstawania plam (ale nie daje 100% pewności). Skuteczność impregnatu
zależy od rodzaju materiału , substancji oraz czasu jaki upłynie od jej kontaktu z kamieniem.
-Po impregnacji zalecane jest okresowe odnawianie warstwy ochronnej (zalecane raz na 1-3 miesiące).
-Do obowiązków Zamawiającego należy regularna pielęgnacja profesjonalnymi środkami chemicznymi oraz przestrzeganie zasad z
Instrukcji użytkowania kamienia naturalnego oraz konglomeratów kwarcowych.
Usuwanie plam i zabrudzeń
-W przypadku powstania plam należy niezwłocznie usunąć je specjalistycznymi środkami dostosowanymi do rodzaju plamy.

