ULTRAKOMPAKTE
OVERFLATER
Rengjøring og vedlikehold av Kjøkken Benkeplater

Rengjøring og vedlikehold av kjøkkenbenkeplater
Normalt vedlikehold
På grunn av sin praktisk talt null porøsitet er den ultrakompakte Dekton® overflaten svært motstandsdyktig mot farging i
daglig bruk og fra kjemiske produkter, noe som gjør den ideell for bruk som kjøkkenbenk og som overflate for andre typer
arbeid, både innvendig og ute.
For generell rengjøring anbefaler Cosentino bruk av Q-Action med en svamp eller en svamp med myke fibre. Hvis dette
produktet ikke er tilgjengelig, er det beste alternativet å bruke en nøytral såpe og vann.
Rengjøring Sta Flekker
Ved aggressive flekker, enten fra produkter som er motstandsdyktige mot normale rengjøringsmidler eller fordi de har
forblitt på arbeidsflaten uten å bli fjernet, anbefaler vi at du bruker mer spesifikke produkter som: løsemidler (aceton eller
universell løsningsmiddeltype).
Tabellen viser de ulike typer flekker med tilhørende rengjøringsprodukter.

Flekk

RENGJØRINGS PRODUKT

Fett og olje
Blekk
Rust
Kalk/vann flekker
Vin
Gummi
Is krem
Lim / neglelakk
Kaffe
Talg
Betongrester
Kritt
Epoxy lim og fugemasse
Cola
Frukt juice
Tar
Nicotin

Alkalisk vaskemiddel / Løsemiddel
Løsemiddel
Syre
Syre
Alkalisk vaskemiddel / Syre
Løsemiddel
Alkalisk vaskemiddel
Løsemiddel
Alkalisk vaskemiddel / Syre
Løsemiddel
Syre
Syre
Løsemiddel
Alkalisk vaskemiddel
Alkalisk vaskemiddel
Løsemiddel
Løsemiddel / Alkalisk vaskemiddel

Syrerengjøringsprodukter kan inkludere et hvilket som helst produkt som inneholder syre eller terpentin avkalkingsmiddel
etc. Alkaliske produkter inkluderer grunnleggende produkter som ammoniakk etc. Løsemidler kan være produkter som
terpentin (white sprit), aceton, alkohol etc.

Slag og kontakt med varme objekter.
Selv om Dekton har en ekstrem hard overflate bør slag unngås i områder som er mest utsatt som f.eks
hjørner, kanter og utskjæringer med lite materiale igjen. Små sår kan oppstå eller brekasje ved harde slag fra
stekepanner, kasseroller osv. Med tanke på varme gjenstander er Dekton ekstremt motstandsdyktig. Dekton
er designet for å kunne motstå varmen fra forskjellige produkter som avgir varme til hjemmebruk.

Forholdsregler


Unngå å dra metallgjenstander over benkeplaten på grunn av fare for avsettninger.



Unngå direkte varmestråling med svært høy temperaturer fra peiser, grilling etc.



Unngå direkte kontakt med flammer.



For Dekton Xgloss, unngå langvarig kontakt med industrielle komponenter i veldig høye temperaturer.



Ikke prøv å polere overflaten.



Unngå bruk av stålull eller andre slipende materialer.



Unngå å kutte direkte på overflaten med kniv, bruk skjærefjøl. Gjelder også Xgloss.



Unngå å dra eller trekke kjøkkenutstyr på benkeplaten av mørke farger fra Xgloss koleksjonen og spesielt
Spectra serien

Ta kontakt med oss vedr. spørsmål på epost: interior@eidestein.no eller på tlf: 90196112

COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 04850
- Cantoria - Almería (Spain)
Tel.: +34 950 444 175

Fax: +34 950 444 226 info@cosentino.com
www.cosentino.com COSENTINO UK CENTRAL
Unit 10 Bartley Point / Osborn Way
Hook / Hampshire / RG27 9GX
Tel: +44 (0)1256 761229
Fax: +44 (0)1256 768138
HQ: info.uk@cosentino.com
Warehouse: london@cosentino.com
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* Obtain information on colours with NSF certification through www.nsf.org

