Čištění a údržba granitových
pracovních desek.
1. Obecné informace k údržbě a čištění

Žulový výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se
běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. Vzhledem k určité, byť
minimální, poréznosti žuly je její povrch nutno po určitém čase (1-3x ročně podle
intenzity užívání) naimpregnovat.
Na trhu jsou dostupné různé speciální prostředky určené ke zvýšení ochrany proti
skvrnám (impregnace, různé přípravky s obsahem vosků), které Vám ulehčí běžnou
údržbu v domácnosti.
Čištění a údržba žulové pracovní desky závisí na druhu opracování povrchu výrobku,
umístění výrobku, mechanickém zatížení výrobku atd.
Materiál lze ošetřovat volně prodejnými nekoncentrovanými mycími prostředky, pro
častější údržbu a čištění však doporučujeme použití výrobků firem Bellinzoni a
Lithofin.
Další informace naleznete na webových stránkách: www.bellinzoni.cz a
www.lithofin.at.

2. Důležité pokyny k čištění výrobku

Většinu prostředků je třeba ředit dle návodu výrobce!!
Po použití čisticích prostředků je vždy nutné čisticí prostředek a uvolněnou nečistotu
z povrchu výrobku rychle a pečlivě odstranit a povrch důkladně umýt čistou vodou!!
Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel pravděpodobně
naruší povrch výrobku!!
Povrch výrobku (zejména při leštěné povrchové úpravě) dlouhodobě neodolává
působení silných kyselin a alkálií.
Tyto chemikálie jsou obsaženy v některých čisticích prostředcích, které jsou na trhu
dostupné. Proto je důležité používat pro čištění ploch pouze výrobky vhodné na
čištění přírodních granitů.
Je třeba respektovat a dodržovat příslušná doporučení výrobců přípravků týkající se
použití (např. ředění…), jelikož výrobce pracovní desky z přírodního kamene nemá
žádný vliv na konkrétní podmínky provádění údržby.
Je nutno používat eventuální ochranné pomůcky dle pokynů výrobce přípravku.

3. Doporučené speciální prostředky

Pro čištění a údržbu se doporučuje používat výrobky firem Bellinzoni a Lithofin, které
nabízí ucelenou řadu výrobků pro tyto úče ly - www.bellinzoni.cz. a www.lithofin.at.

Verze 3,11.2.2015

Stránka 1 z 4

4. Čištění a údržba

4.1. Čištění pracovní desky
Výrobek užitý pro kuchyňské desky nevyžaduje speciální údržbu a udržuje se
běžnými neabrazivními kuchyňskými čisticími prostředky. V případě potřeby
intenzivního čištění (např. odstranění starých tuků kolem varné desky, vodní kámen u
dřezu…), je možné použít doporučené přípravky Bellinzoni LEM 3, Lithofin MN EasyClean nebo Lithofin MN OIL EX.
Po použití těchto přípravků je NUTNÉ následně omýt povrch výrobku saponátem a
čistou vodou!! Delší a ne nezbytně nutné časové působení agresivních čistidel může
narušit povrch výrobku.
4.2. Údržba povrchu pracovní desky
Na trhu jsou dostupné impregnace na vodní bázi, ale také na bázi rozpouštědlové (je
na Vás jakou použijete), dále pak impregnace se zvýrazněním barvy a bez
zvýraznění barvy – pozor! Je důležité si toto přečíst na etiketě nebo v technickém
listu. Impregnace se zvýrazněním barvy zintenzivní odstín barvy Vašeho materiálu.
Při aplikaci vosků je možno vosky postupně nanášet v několika vrstvách (až třech),
vždy po zaschnutí, kolmo na předešlou vrstvu. Mezi aplikacemi vosků různých typů je
třeba nechat prodlevu min. 24 hod.
Důsledně dodržujte návod k použití uvedený na výrobcích.
Pro běžnou údržbu a ochranu povrchu před vodou a oleji je možné použít výrobky
Bellinzoni BLOCK D70, Lithofin MN Fleckstop W (pro leštěný povrch) nebo Lithofin
MN Fleckstop Plus “leather” (pro ostatní povrchy).
4.3. Speciální povrchy
Pro ochranu výrobků se speciální povrchovou úpravou (brašovaný=kartáčovaný,
broušený, antik, leather a slate povrch) se používají impregnační prostředky
doporučené výrobcem.
Dle stupně zatížení povrchu je po čase nutné impregnaci obnovit. Provedení
intenzivní, hloubkové, impregnace je vhodné svěřit specializované firmě.
Ochranné a impregnační prostředky se vždy nanášejí na čistý a suchý povrch.
Ochranné a impregnační prostředky se nanášejí a roztírají mikrovláknovým mopem.
Přebytečný prostředek se setře. Po zaschnutí se ochranná či impregnační vrstva
rozleští. Při strojním rozlešťování je nutno vždy používat jen kotouče s umělými
vlákny (PAD LUX) a nikoli kotouče z ocelových drátků!

Přípravky BELLINZONI doporučené pro běžnou péči o žulovou
pracovní desku.
LEM 3

Stručný popis:
Koncentrovaný saponát na hloubkové mytí kamene s vysokou účinností na silné a
staré znečištění.
Použití na:
Mramor, žula, syenit, travertin, břidlice, opuka, onyx, aglomeráty z přírodních
kamenů.
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Návod k použití:
Na běžné mytí: 1 lžíce přípravku do 1 l vody. Při silném znečištění je možno
koncentraci zvyšovat.
Je vhodné provést zkoušku.
Naředěný přípravek naneseme na povrch, necháme krátce působit (3 – 5 minut) za
současného mechanického odmývání (mopem, kartáčem, či jednokotoučovým
strojem) a uvolněnou nečistotu spláchneme ihned čistou vodou za pomoci vodního
vysavače, nebo extraktoru.
Doporučení:
Nepodceňujte okamžité výplachy čistou vodou a jejich důkladné odsátí, jinak se (po
zaschnutí) uvolněné a rozpuštěné nečistoty dostávají ještě hlouběji do povrchu
kamene.
Spotřeba:
1 l / až 130 m2 standardního mytí.
Dodávaná balení:
1 l – 5 l – 25 l

Block D70

Stručný popis:
Speciální, vysoce kvalitní, ochrana povrchu před vodou a oleji, určená pro vnitřní i
vnější použití.
Dovoluje materiálu „dýchat“ a zvýrazňuje barvu kamene.
Speciálně vhodná pro kuchyňské a koupelnové desky.
Použití na:
Přírodní a umělý kámen, keramika, cotto.
Návod k použití:
Jak poznat, že desku je nutné naimpregnovat? Pokud se vodní kapky nevsáknou do
kamene po dobu 10 hodin, je vše v pořádku. Jakmile kapky začnou „mizet“ do
kamene, je třeba přikročit k impregnaci. Rovnoměrně, bez mezivyschnutí, naneseme
přípravek na povrch materiálu, počkáme 3 – 5 minut a zbylou impregnaci setřeme z
povrchu.
U leštěného kamene rozleštíme zaschlou impregnaci ocelovou vatou, čím
dosáhneme prohloubení lesku.
Doporučení:
Přípravek můžeme ředit vodou, až do poměru 1 : 1, podle savosti a pro lepší
nasákavost do materiálu.
Spotřeba:
1 l na 5 – 10 m2
Dodávaná balení:
Rozprašovač 200 ml, lahve 1 l – 5 l – 25 l
Přípravek má mezinárodní registraci NSF pro použití v potravinářství.
Category Code: R2, NSF Registration No. 136190
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5. Údržba a čištění granitových desek řady SENSA

Řada SENSA vyžaduje daleko nižší intenzitu péče než ostatní granity. Ochrana
povrchu je u ní zaručena po dobu 10 let a je docílena originálním patentovaným
řešením. K čištění pracovní desky vystačí utěrka, vlažná čistá voda a mírný domácí
čistící přípravek. Čerstvé skvrny odstraňte co nejdříve a vysušte. V každém případě
se vyvarujte leptavých louhů a/nebo abrazivních přípravků nebo přípravků na bázi
silných kyselin a polití silně kyselými tekutinami. Nepoužívejte také žádná leštidla
nebo vosky. Čistíte-li desk u amoniakem, nemíchejte ho nikdy s louhem.
Po dobu 10ti let nemusíte vynakládat žádnou obzvláštní následnou péči.
Pro krájení nožem používejte prkénko. I když je žula velmi tepelně odolná, pro
odkládání rozpálených předmětů použijte raději podložku.
Na pracovních deskách ze světlejších žul se mohou objevit “vodní” skvrny, když je
povrch vlhký. Důvodem je, že vlhké kameny tmavnou. Jakmile voda oschne, skvrny
zmizí.
Registrace pro delší záruku u řady SENSA
Pro poskytnutí delší
produkt zaregistrovat
prosím Reklamační
zmíněna. Pro účely
6000016528.
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záruky na skryté vady materiálu u řady SENSA je nutné si
u dodavatele surových desek, firmy Cosentino. Prostudujte si
řád společnosti MosaicTech, kde je registrace podrobněji
této registrace je společnosti MosaicTech přiděleno číslo
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