Bruk og
Vedlikehold
Silestone & ECO Line Color Series

Bruk og vedlikehold Silestone® og Eco Line Color Serien

Generell
Bruk og vedlikehold

Rengjøring og
vedlikeholdsrutiner
På grunn av sin lave porøsitet er overflatene
til Silestone og ECO by Cosentino svært
motstandsdyktig mot flekker som skyldes
alminnelig bruk.
For å rengjøre Silestone og Eco Line Serien
anbefaler vi å bruke Q-Action. Om man ikke
har det tilgjengelig kan man bruke et mildt
vaskemiddel og vann til den daglige
rengjøringen.

Kalk fra vann (Glassmerker)

Fjerning av gamle
flekker.

Bruk rengjøringseddik (blanding av vann,
eddik og såpe) og en fuktig svamp. Hvis
flekken vedvarer, kan du bruke en
kalkfjerner som er fortynnet med vann. La
den aldri stå på i mer enn 2 minutter.
Gjenta prosessen om nødvendig. Skyll med
rikelig med vann og tørk en myk klut.

Når det gjelder flekker som har vært der en
stund kan man prøve følgende:

Silikon eller kitt flekker

Fett flekker
Påfør Q-Action på flekken og gni med en
myk skuresvamp (for komfyr) inntil den
forsvinner. Skyll deretter med vann og tørk
av overflaten.

Påfør Q-Action på flekken og gni med en
myk skuresvamp (for komfyr) inntil den
forsvinner. Skyll deretter med vann og tørk
av overflaten.
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Rengjøring av
vanskelige flekker

Unngå Støt

For vanskelige flekker, hell noen Q-Action
(eller VIM® Actifizz® multi-purpose spray)
på det berørte området og la stå i 2
minutter. Skrubb med en skånsom
skurepute (for glass-top komfyrer), skyll
med rikelig med vann og tørk. Hvis flekken
vedvarer, kontakter du oss.
Flekk

OTHER STAINS
PRODUKT
VERKTØY

MAT

Såpe og vann

Myk svamp

Blekk
Fett flekker
(Oil)
Rust/Metal

Alcohol Etilic*
Såpe og vann
Q- Action
Saltsyre

Papir
Våt Svamp
Papir

Kalk fra vann

Antikalkmiddel/ Våt svamp
eddikblanding
Andre flekker Fortynnet
Våt svamp
(Vin osv)
blekemiddel

En av de mest bemerkelsesverdige
funksjonene med disse overflatene er deres
høy styrke. Du bør imidlertid unngå
eventuelle støt i de områdene som kanter,
hjørner og ved utskjæringer av hull. Slag og
støt kan skade benkeplaten enten ved
brekasje eller stykker som kan bli slått ut.

Unngå skader på
grunn av Varme
Etter å ha brukt visse kjøkkenutstyr, for
eksempel stekepanner, gryter og andre
gjenstander som av gir av varme, ikke
plasser dem direkte på overflaten. I stedet
bør du bruke et underlag til de er avkjølt.
Det termiske sjokket kan skade overflaten.

* Påfør ikke direkte på benkeplaten men i papiret.

l Suede

v Volcano
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Forsiktighetsregler
• Ikke la vann ligge på overflaten over
lengre tid. De mest utsatte områdene er
de som er nær vaskern.

Rengjøring av Silikon og
Lim

• Ikke bruk skarpe gjenstander til å skjære
direkte på benkeplatens overflate. Bruk i
stedet beskyttende materialer som et
skjærebrett.

Unngå bruk av klorbaserte produkter og
kontakt med hydrofluorsyre.

• Ikke plasser gjenstander som avser
varme, eller som nylig er fjernet fra
komfyren, på overflaten. Bruk et
underlag
• Ikke bruk vannavstøtende midler,
tetningsmidler, polisher eller lignende
produkter
• Ikke poler overflaten.
• Ikke plasser tunge gjenstander på
benkeplaten
• Ikke bruk malingsfjerner, kaustisk soda
eller produkter med pH som er større enn
10. Hvis du bruker blekemiddel eller
løsemidler, bør du skylle overflaten med
rikelig med vann øyeblikkelig. La aldri
slike produkter være i permanent kontakt
med overflaten, da de kan påvirke det
etter 12 timer.

• Ikke bruk fettfjernere med høyt
mineralinnhold, eller svært sterke
produkter som inneholder 50 %
oppløsninger av saltsyre eller
natriumhydroksid.
• Ikke bruk rengjøringsmidler som har
mineralinnhold eller som inkluderer
mikropartikler i sammensetningen
• Ikke bruk skureputer som kan ripe
overflaten. Bruk den myke siden av en
rengjøringssvamp
• Eksempler på produkter som du ikke må
bruke på Silestone og ECO Line Color
Series overflater: malingsfjerner, ovnrengjøring produkter,
rengjøringsprodukter som inneholder
metylenklorid, syrer eller neglelakk
fjerner som inneholder aceton.
• Hvis noen av disse produktene søles på
overflaten, fjern dem så raskt som mulig
og skyll med rikelig med vann og en
nøytral såpe.
• Ved bruk an noen av disse produktene
kan garantien frafalle på produktet.

Under fabrikasjon av produktet og ved instalasjon av produktet der lim og silicon blir brukt,
anbefaler å rengjøre overflaten etterpå og senest 1 time etter liming/fuging. For å gjøre
dette bruk rene bommulskluter eller lofritt papir. Bruk Clean Colorsil som silikon og
klebemiddel fjerner eller etanol kan også brukes. Unngå vasking direkte i fuger.
Ikke anbefalte produkter: Produkter som aceton bør ikke brukes til rengjøring av benkeplater
eller andre Silestoneflater. Skureputer som kan gi striper (Stålull) anbefales ikke. Det
anbefales å bruke microfiberkluter eller vått papir.

COSENTINO NORTH AMERICA HEADQUARTERS
355 Alhambra Circle Suite 1000,
Coral Gables, FL 33134, United States of America
Phone: 786.686.5060 | www.cosentino.com | www.silestone.com
F T ô @Cosentinousa

* To check terms and conditions please go to www.silestone.com
** To obtain more information about colors with a NSF certificate please visit
www.nsf.org

