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ÅRS
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Erhåll mer information kring färger med NSF-certiﬁkat
på deras oﬃciella hemsida www.nsf.org

GARANTI

* För att aktivera garantiservicen och information om villkor, besök www.silestone.se

RENGÖRING OCH
UNDERHÅLL
SILESTONE OCH
®

ECO BY COSENTINO

®

ANVÄNDNING, RENGÖRING
®
OCH UNDERHÅLL SILESTONE
®
OCH ECO BY COSENTINO

SVÅRA FLÄCKAR

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Använd produkten Q-Action (eller liknande) vid svåra ﬂäckar, häll på området det
gäller och låt verka 2 minuter. Gnugga däreﬅer med en mjuk svamp (för keramiska
plattor), skölj med rikligt med vatten och torka.

Placera inte utomhus eller på ställen utsatta för UV-strålning.

RENGÖRING AV LEATHER ELLER VOLCANO STRUKTUR

Inte heller sk. repolish.

För sedvanlig rengöring av dessa ytor på opolerad struktur rekommenderar
Cosentino att använda Q-Action eller vatten och neutral tvål. För envisa ﬂäckar,
använd en svamp som inte repar och gnugga inte för mycket. Dessa texturer är
mottagligare för märken eﬅersom de är ojämnare, vilket gör dem till ytor som
kräver mycket underhåll.

Använd inte färgborttagningsmedel, kaustiksoda eller produkter med högre
pH-värde än 10. Om du använder blekmedel eller lösningsmedel, bör du skölja
eﬅeråt med vatten och aldrig låta dem ligga i ständig kontakt. Undvik produkter med
klorbas och kontakt med ﬂuorvätesyra.
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ALLMÄNA ANVÄNDNINGSRÅD

REAKTION VID STÖTAR
REGELBUNDEN RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Tack vare deras låga porositet är Silestone och ECO by Cosentino ytor som är mycket
motståndskraﬅiga när det gäller normalt spill i hushållsanvändningen. För rengöring av
Silestone eller ECO by Cosentino rekommenderar Cosentino att använda vår produkt
Q-Action. Om du inte skulle ha detta tillhands så är vatten och neutral tvål det bästa valet.
(T.ex Yes eller Jif Cream).
®
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Ett utav särdragen, som gör dem till framträdande ytor, är deras höga resistens
mot stötar och slag. Man bör emellertid undvika stötar och slag i de områden
som på grund av stenhuggares eller yrkesmans arbete är försvagade (vassa hörn,
tunna kanter etc.).

Vid envisa ﬂäckar som sitter kvar under lång tid, se nedan några förslag på hur du
kan gå tillväga:

Använd inte repellenter, tätningsmedel, glansmedel etc.

Använd inte avfettningsmedel med högt innehåll av mineral eller väldigt starkt
verkande produkter.
Undvik att använda stålull.
Om du använder denna typ av produkter kan det innebära att du går miste om
produktens garanti.
Exempel på denna typ av produkter som inte bör användas på Silestone och ECO by
Cosentino : färgborttagningsmedel, rengöringsmedel till penslar eller metall,
rengöringsmedel till ugn, rengöringsmedel med metylenklorid, syrhaltiga medel till
att rensa avlopp eller nagellacksborttagningsmedel med aceton.
®
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RENGÖRING AV IHÄRDIGA FLÄCKAR

Ställ inte varma saker från spisen eller ugnen ovanpå. Använd underlägg.

REAKTION VID VÄRME
När du använt köksredskap som stekjärn eller kastruller så ställ dem inte
direkt på ytan. Använd underlägg (helst av gummi) tills de har svalnat. Detta
eﬅersom chocken som produceras av temperaturskillnaderna (varmt-kallt)
skulle kunna skada ytan.

®

Om någon av dessa produkter skulle spillas på ytan, avlägsna snabbt med rikligt med
vatten och neutral tvål.

FETTFLÄCKAR
Applicera Q-Action på ﬂäcken och gnugga med en mjuk svamp typ Scotch Brite (för
keramiska plattor) tills den försvinner. Skölj däreﬅer med vatten och torka.
KALKAVLAGRINGAR (märken från glas)
Applicera en kalkrengöringsprodukt (t.ex. Viakal eller liknande men även Vinäger) på ytan
och låt verka 1 minut. Skölj däreﬅer med rikligt med vatten och torka. Följ av fabrikanten
rekommenderade anvisningar.
Applicera inte kalkrengöringsprodukten på andra material som inte är av denna yta
(kranar, diskho etc.) eﬅersom det skulle kunna påverka ﬁnishen på dessa.
SILIKON ELLER SPACKELFLÄCKAR
Använd en kniv och vår produkt Clean Colorsil eller lösningsmedel (som inte innehåller
diklormetan) och gnugga med en mjuk svamp (för keramiska plattor). Skölj däreﬅer
med rikligt med vatten och torka. Det som rekommenderas är att avlägsna ﬂäckarna
precis eﬅer installeringen.

Mer information angående rengöringsmetoder, allmänt underhåll och utsättning
för kemiska substanser hittar du på webbsidorna www.silestone.se och
www.ecobycosentino.com
I händelse av exponering av något som inte tas upp i detta dokument eller på webbsidan,
anses det som otillbörlig användning och således gäller inte garantin.
Cosentino deklarerar sitt samförstånd med Rådets direktiv av den 21 december
1988, angående tillnärmning av medlemsstaternas lagstiﬅning om material och
föremål avsedda att träda i kontakt med livsmedel.
®

