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Návod na údržbu  
Desky z umělého kamene Krion® 
 
POUŹÍVÁNÍ A PÉČE O KRION™ 
Nově nainstalovaná deska z KRIONu™ může mít lesklý/saténový povrch. Pro 
intenzivnější nebo speciální užití může být nainstalována deska i s matným 
povrchem. 
Budete-li dodržovat návod na údržbu pro desky se saténovým povrchem, stane se 
povrch po čase jemnější a hedvábnější. 
Zvolíte-li si matný povrch, Vaše deska bude mít hluboký, stejnorodý kamenný vzhled. 
Zpracovali jsme tyto jednoduché instrukce, abychom Vám umožnili udržet vzhled 
vaší kuchyně z KRIONu™. 
 

Tipy na čistění a údržbu 
1. ČISTĚNÍ A ÚDŽBA SATÉNOVÉHO POVRCHU DESEK KRION™  

Saténový povrch s malým leskem se doporučuje pro použití v domácnosti a pro 
komerční použití především proto, že se snadno čistí a udržuje. 
K docílení perfektního povrchu vždy stírej desku krouživými pohyby a čisti vždy 
rovnoměrně celou desku. Tmavší barvy vyžadují častější pozornost k udržení 
stejnoměrného lesku. 
 
DENNÍ ČISTĚNÍ 
Čisti vlhkým hadříkem a jemným krémovým čističem s mikročásticemi. Pak opláchni 
a vysuš povrch pomocí utěrky. 
Pro denní údržbu se doporučuje používat krémové bělící produkty dostupné 
v obchodních domech nebo produkty jako CIF™ krém nebo VIM® krém. 
 
TRVALEJŠÍ SKVRNY 
Nanes jemný krémový čistič s mikročásticemi pomocí modré houbičky ScotchBrite™, 
stírej jej krouživými pohyby. Pak opláchni a vysuš povrch utěrkou. Jakmile byly 
trvalejší skvrny odstraněny, prováděj denní čistění s vlhkým hadříkem s cílem docílit 
stejnoměrnost povrchu. 
 
ODOLNÉ SKVRNY 
Nanes krémový čistič pomocí zelené houbičky ScotchBrite™, pouze na ploše, kde je 
skvrna, vytři jemně krouživými pohyby. Pak udělej to samé s modrou houbičkou 
ScotchBrite™, a pak s pomocí vlhkého hadříku očisti větší plochu do šířky k docílení 
stejnoměrného povrchu. 
 
 
ČISTĚNÍ DŘEZU 
Čisti dřez jednou nebo dvakrát za týden. 
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Vyčisti jej jako obvykle a pak použij krémové bělidlo po celém povrchu a ponechej tak 
přes noc. Příští den vyčisti a vytři dřez vlhkým hadříkem, pak bude dřez vypadat jako 
nový. 
 

2. ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA MATOVÉHO POVRCHU DESEK KRION®  
Matový povrch je obzvláště doporučován pro vysoce zatížené plochy s nízkým nebo 
žádným leskem, do laboratoří nebo do míst permanentně vystavených možnému 
trvalému znečistění. 
K získání dokonalého povrchu vždy stírej plochu krouživými pohyby a nanášej čisticí 
prostředky rovnoměrně po celé ploše. 
Tmavší barvy vyžadují častější pozornost k udržení stejnoměrné povrchové úpravy. 
 
DENNÍ ČISTĚNÍ A OBTÍŽNÉ NEBO VYTRVALÉ SKVRNY 
Čisti zelenou houbičkou ScotchBrite a čističem s mikročásticemi. Stírej kruhovými 
pohyby, poté opláchni a vysuš povrch utěrkou. 
Jsou doporučeny krémové bělící produkty dostupné v obchodních domech, typy 
AJAX™, nebo výrobky jako CIF™ krém nebo VIM™ krém. 
 
ČISTĚNÍ DŘEZU 
Čisti dřez jednou nebo dvakrát za týden. 
Vyčisti jej jako obvykle a pak použij krémové bělidlo po celém povrchu a ponechej tak 
přes noc. Příští den vyčisti a vytři dřez vlhkým hadříkem, pak bude dřez vypadat jako 
nový. 
 
POKYNY K PÉČI. UPOZORNĚNÍ 
Vyhni se rozsáhlému teplu na desce. KRION™ je navržen, aby vydržel vysoké 
teploty, ale extrémní teplo může poškodit jakýkoliv povrch. 
Používej ochrany povrchu, pokud se na povrch KRIONu™ pokládají hrnce právě 
sejmuté ze sporáku nebo vyjmuté z trouby, hlavně pokud jsou z litiny. 
Vyhni se hlavně hrncům a pánvím, jejichž okraje přečnívají kotouče varné desky. 
Vyhni se přímému kontaktu s přístroji vyvíjejícím teplo. 
Pokud vyléváš vařící se kapaliny do dřezu z KRIONu™, pusť současně studenou 
vodu z baterie. 
Vyhni se posouvání těžkých nebo tvrdých předmětů po saténovém nebo lesklém 
povrchu desky. 
Vyhni se nebezpečným chemickým látkám, jako jsou čističe odpadu nebo 
rozpouštědla barev. Chemické látky rychle odstraň z povrchu a opláchni desku 
množstvím mýdlové vody k zabránění poškození. 
Nedopusť, aby došlo k poškození vnějších rohů desky z KRIONu™ nějakými 
předměty. 
Používej krájecí prkénko k zamezení poškození povrchu. 

OPRAVY 
KRION™ je pevný, homogenní a opravitelný materiál. U většiny náhodných 
poškození způsobených tlakem, teplem nebo chemikáliemi, se mohou opravy 
provést na místě, kde je materiál nainstalován. 
Pro provádění oprav vždy použij služeb specialistů na KRION™. 
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OPRAVY MALÝCH ŘEZŮ A POŠKRÁBÁNÍ 
KRION™ je kompletně obnovitelný povrch a je též stejnorodý v celé své tloušťce. 
Malé řezy a škrábance mohou být opraveny následujícím postupem: 
U saténového povrchu nanes materiál KRION™ pomocí bavlněné látky, vždy povrch 
stírej krouživými pohyby. Regeneraci povrchu prováděj vždy rovnoměrně a na 
veškerém povrchu desky. 
U matového povrchu použij abrazivní čistič jako je Ajax™ a navlhčenou zelenou 
houbičku ScotchBrite™, povrch opláchni a pak vytírej krouživými pohyby, dokud 
veškeré řezy a škrábance nezmizí až do jednotného vzhledu povrchu. 
V případě hlubších vrypů je doporučeno kontaktovat specialisty na opravu 
KRIONu™. 


