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Virtuves darba virsmu tīrīšana un kopšana

TRAIPS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLIS  

 

Tauki un eļļa    Sārmains tīrīšanas līdzeklis/ šķīdinātājs
Tinte Šķīdinātājs
Rūsa Skābe
Kaļķakmens Skābe
Vīns     Sārmains tīrīšanas līdzeklis/skābe
Riepu gumija Šķīdinātājs
Saldējums      Sārmains tīrīšanas līdzeklis
Sveķi / nagu laka    Šķīdinātājs
Ka�ja     Sārmains tīrīšanas līdzeklis/ skābe
Sveču vasks Šķīdinātājs
Cementa atlikumi Skābe
Ģipsis     Skābe
Epoksīda līme un java     Šķīdinātājs
Coca Cola Oksidants
Augļu sulas Oksidants
Darva Šķīdinātājs
Nikotīns Šķīdinātājs/oksidants

Skābi saturoši tīrīšanas līdzekļi var būt jebkādi produkti, kas satur skābi, vai atkaļķošanas līdzekļi u.c. Sārmaini produkti ir 
vienkārši tīrīšanas līdzekļi, amonjaks u.c.
Šķīdinātāji var būt tādi produkti kā universālais šķīdinātājs, terpentīns (vaitspirts), acetons, alkohols u.c. Oksidanti ir tādi 
produkti kā ūdeņraža peroksīds un atšķaidīts balinātājs.

 

Regulāra 
kopšana

 
 

Tā kā Dekton® virsmas gandrīz pilnībā nav porainas, tās ir ļoti 
noturīgas pret traipiem ikdienas lietošanā un ķīmisku 
produktu radītiem traipiem. Tiešī šīs īpašības padara tās 
lieliski piemērotas virtuves darba virsmām un citām darba 
virsmām iekštelpās un ārā.
Ikdienas tīrīšanai Cosentino rekomendē izmantot Q-Action 
tīrīšanas līdzekli un sūkli vai mīkstu sūkli. Ja šis kopšanas 
produkts nav pieejams, izmantojiet neitrālas ziepes un ūdeni.

Grūti notīrāmu 
traipu tīrīšana

Grūti notīrāmu traipu gadījumā, ko nav iespējams noņemt 
ar parastiem tīrīšanas līdzekļiem vai kas ir ilgstoši atradušies 
uz darba virsmas, mēs rekomendējam izmantot konkrētus 
tīrīšanas līdzekļus, piemēram, šķīdinātājus (acetonu vai 
universālo šķīdinātāju).
Zemāk redzamajā tabulā aprakstīti dažādu veidu traipi 
un attiecīgie tīrīšanas līdzekļi.
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Mehānisku bojājumu 
novēršana

Lai gan Dekton® ir ļoti izturīga virsma, izvairieties no tās 
mehāniskas ietekmēšanas trauslākajās vietās (stūri, malas, 
slīpās malas u.t.t.).
 
 
 

Saskare ar karstiem 
priekšmetiem

 

Pannas, katliņus, cepšanas traukus un tējkannas u.c. var 
novietot uz darba virsmas uzreiz pēc lietošanas. 
Elektroierīces, kas rada karstumu, arī var novietot uz 
neaizsargātas virsmas. Dekton® ir radīts, lai izturētu 
karstu priekšmetu iedarbību sadzīves apstākļos.
*Dekton® 8mm virsmas jāpasargā no karstiem 
priekšmetiem.

Piesardzības pasākumi

• Novērsiet tiešu saskari ar elektriskā sildītāja, plīts virsmu un 
cepeškrāšņu metāla daļām, kas nepareizas uzstādīšanas 
rezultātā var tieši saskarties ar materiālu. 
 
• Novērsiet tiešu augstas temperatūras iedarbību, ko var 
  radīt skursteņi, grili u.c.
 

 
 
• Novērsiet ilgstošu Dekton Xgloss materiāla saskari ar 
   industriālajiem priekšmetiem, kas sasniedz ļoti augstu 
   temperatūru.

• Nepulējiet virsmu.  
 
• Neizmantojiet metāla sūkļus vai abrazīvas daļiņas.
 
• Negrieziet produktus tieši uz virsmas ar keramisko nazi, jo 
  tā cietība līdzinās virsmas cietībai.
 
• Negrieziet produktus tieši uz Dekton Xgloss virsmas.
 
• Nevelciet un neatsitiet gatavošanas piederumus pret 
Xgloss kolekcijas darba virsmu, ja tā ir tumšā krāsā, īpaši 
Spectra modeļiem.
 
 

Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni www.dekton.com, lai iegūtu vairāk informācijas, uzzinātu par
tīrīšanas metodēm, vispārīgu kopšanu un saskari ar ķīmiskajām vielām.
Gadījumā, ja virsma notraipīta ar ķīmisku vielu, kas nav minēta šajā dokumentā vai tīmekļa vietnē, 
tā tiks uzskatīta par neatbilstošu lietošanu un garantija nav spēkā attiecībā uz šādiem bojājumiem.
Consentino® atbilst 1998. gada 21. decembra Padomes direktīvai par dalībvalstu tiesību aktu 
tuvināšanu attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem.

 
 

Virtuves darba virsmu tīrīšana un kopšana

Izvairieties no tiešas saskares ar atklātu liesmu.



COSENTINO HEADQUARTERS
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 
 04850 - Cantoria - Almería (Spānija)

Tālr.: +34 950 444 175 
 Fakss: +34 950 444 226 
info@cosentino.com
www.cosentino.com
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