
UŻYTKOWANIE I PIELĘGNACJA KAMIENIA NATURALNEGO 

Prawidłowo użytkowany i konserwowany kamień jest bardzo łatwy do czyszczenia i będzie służył przez wiele 
lat, ciesząc swoim naturalnym i niepowtarzalnym pięknem, jednak należy przestrzegać poniższych 
wytycznych i stosować się do zawartych poniżej zaleceń i wskazówek. 

POWIERZCHNIE POLEROWANE 

W celu zakonserwowania kamienia jako najlepszy sposób, zalecamy zastosowanie wskazówek 
przedstawionych na niniejszej stronie, pamiętając, że: 

• następujące wskazówki należy uwzględnić jako wytyczne do standardowego zastosowania w środowisku 
pomieszczeń, które w żadnym przypadku nie zmieniają odpowiedzialności użytkowników końcowych. 
      

• wszelkie zastosowania kamienia na zewnątrz muszą być ocenione indywidualnie.   
   

1. CODZIENNE CZYSZCZENIE 

Zawsze sugerujemy najdelikatniejsze metody. Na kolor i jasność materiału mogą mieć wpływ substancje o 
silnym działania kwasowym lub zasadowym, dlatego sugerujemy stosowanie detergentów o neutralnym pH 
(np płyn do mycia naczyń). Dla celów codziennego czyszczenia wystarczające jest przetarcie powierzchni 
czystą wilgotną ściereczką lub gąbką, a następnie wysuszenie suchą szmatką. Alternatywnie, możliwe jest 
umycie powierzchni umiarkowaną ilością neutralnego mydła, takiego jak popularne mydło marsylskie, a 
następnie spłukanie i osuszenie przy pomocy miękkiej suchej szmatki.  

Uwaga ! 

Przestrzegamy przed stosowaniem detergentów, technik mycia lub usuwania plam, które nie są odpowiednie 
dla tego rodzaju powierzchni: zły typ interwencji może spowodować nieodwracalne szkody. Radzimy w 
każdej sytuacji dokładne zapoznanie się z etykietą produktu, jaki zamierzacie Państwo zastosować w danym 
celu; w każdym przypadku, sugerujemy przetestowanie produktu zgodnie z instrukcją użytkowania, na małej 
części powierzchni, która znajduje się w niewidocznym miejscu. Pod żadnym pozorem nie wolno stosować 
środków z dużą zawartością chloru (typu Domestos). Powodują one nieodwracalne zmatowienie kamienia. 
Proszę jednak uważać na zbyt tanie, “marketowe” produkty - powiedzenie “jakość ma swoją cenę” sprawdza 
się w tej kwestii idealnie.  
       
Ważne! 

Kamień naturalny (w szczególności marmur) nie powinien mieć bezpośredniego kontaktu z następującymi 
produktami: oleje , cytrusy , soki , wino, kawa, herbata napoje (np. Coca Cola), owoce i warzywa (pocięte), 
lub produktów higieny osobistej, takich jak pasta do zębów, perfumy, płyny po goleniuitp. i podukty o 
wysokiej kwasowości. Niektóre substancje zawarte w tych produktach mogą być agresywne. W związku z 
tym, w celu zabezpieczenia powierzchni, produkty takie powinny być usunięte jak najszybciej, a 
powierzchnię należy spłukać wodą i osuszyć. W przypadku substancji oleistych, powierzchnię należy umyć 
neutralnym mydłem. ożna zakupić w dużych centrach dystrybucyjnych lub sklepach specjalizujących się w 
sprzedaży produktów do utrzymania czystości w domu. W każdym przypadku, radzimy, aby zwracać uwagę 
na wskazówki umieszczone na etykiecie i nie stosować nadmiernej ilości tych produktów.



2. W JAKI SPOSÓB NALEŻY USUWAĆ NAJBARDZIEJ ODPORNE PLAMY 

W przypadku, jeśli na powierzchni występują zabrudzenia spowodowane zalaniem lub zaschnięte plamy, 
doradzamy usunięcie stałej części zabrudzenia przy pomocy noża. Najlepszy do tego celu jest nóż 
plastikowy, ale w każdym przypadku należy zachować ostrożność. W przypadku, jeśli na powierzchni 
pozostają resztki zabrudzenia, można użyć gąbki do usuwania delikatnych plam (takiej jak gąbka kuchenna 
nie powodująca zadrapań). Jeśli problem nadal się utrzymuje, można zastosować zwykły detergent lub (tylko 
do płytek granitowych) lekko ścierający krem (taki jak krem CIF), pocierając powierzchnię kolistymi ruchami. 
Po takiej operacji, powierzchnie należy oczywiście spłukać ciepłą wodą i osuszyć. 

Wiele typów plam można skutecznie usunąć specjalnymi gąbkami niepowodującymi zadrapań (np. Magic 
Rubber Mastro Lindo, Easy Erasing Pad Scotch Brite, itp.), które można zakupić w dużych centrach 
dystrybucyjnych lub sklepach specjalizujących się w sprzedaży produktów do utrzymania czystości w domu. 
W każdym przypadku, radzimy, aby zwracać uwagę na wskazówki umieszczone na etykiecie i nie stosować 
nadmiernej ilości tych produktów. 
       
3. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 

W każdym przypadku należy unikać ekspozycji na produkty chemiczne. W razie przypadkowego wylania 
substancji chemicznej na powierzchnię (produkty do czyszczenia metali, pieców lub szczotek, farby, kwasy, 
rozpuszczalniki i produkty na bazie acetonu, substancje silnie alkaliczne, itp.), radzimy niezwłoczne 
usunięcie przy pomocy szmatki lub papieru, a następnie obfite spłukanie wodą. 

Wiekszość rodzajów kamienia jest odporne na uderzenia, jednakże, zalecane jest unikanie stosowania 
nadmiernej siły lub naprężenia na powierzchni materiału. Należy powstrzymać się od uderzania o 
powierzchnię lub umieszczania na niej nadmiernie ciężkich przedmiotów. Ponadto, sugerujemy unikanie 
siadania lub wspinania się stopami na blaty mebli kuchennych i łazienkowych z jakiegokolwiek powodu. 
     
Stosowanie powłok na powierzchniach kamiennych może spowodować zmiany estetyczne produktu, które 
trudno przewidzieć. 

Produkty ochronne lub odświeżające mogą być stosowane wyłącznie po dokładnym oczyszczeniu materiału. 
W każdym przypadku, radzimy, aby nakładanie wybranego produktu wykonywał specjalista.



RADY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z KAMIENNEGO BLATU KUCHENNEGO 

W przypadku zainstalowania kamienia w charakterze blatów kuchennych, poza wyżej opisanymi 
zaleceniami, należy mieć na uwadze poniższe ostrzeżenia: 

Ciepło: 

W przypadku niektórych materiałów nie zaleca się stawiania przedmiotów  bezpośrednio zdjętych z ognia lub 
o bardzo wysokiej temperaturze. Może to spowodować zanik poleru oraz odbarwienia. Powierzchnie 
granitowe są odporne na wysokie temperatury, które mogą wystąpić podczas normalnego użytkowania, 
jednakże, radzimy użytkownikom unikanie bezpośredniej i przedłużonej ekspozycji na intensywne i 
skoncentrowane źródła ciepła. W związku z tym, sugerujemy klientom stosowanie popularnych podkładek 
pod gorące naczynia lub sprzęt elektryczny, który może być rozżarzony lub bardzo gorący. 

Zadrapania: 

W celu utrzymania jasności powierzchni przez długi okres czasu, radzimy powstrzymanie się od 
wykorzystywania blatów kuchennych w charakterze deski kuchennej, w szczególności w przypadku, jeśli 
wybraliście Państwo ciemny kolor blatu. Wszelkie oznaki szarego koloru, które pojawiają się na tle 
jaśniejszych kolorów (biały i beż) nie oznaczają estetycznej wady produktu, ale mogą być skutkiem 
stosowania naczyń teflonowych lub aluminiowych na powierzchni blatu kuchennego. Takie plamy należy 
usuwać w taki sam sposób, jak najbardziej odporne plamy.


