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Vispārīgi ieteikumi 
ikdienas lietošanai  

Silestone® izlietnes kopšana ir tikpat vienkārša, kā jebkuras citas izlietnes 
kopšana. Tā jātīra tikpat bieži kā jebkura cita virtuves izlietne.

Kaļķakmens       

Kaļķakmeni un ūdens nosēdumus ir viegli notīrīt, izmantojot 
sadzīves tīrīšanas līdzekļus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet lietošanas 
norādījumus, kā arī kārtīgi noskalojiet virsmu pēc lietošanas.

 

Triecieni

Ievērojiet rūpību, lai neatsistu smagus piederumus, piemēram, 
spiediena katlus, pannas, katlus u.c. pret Silestone® izlietnes 
virsmu. Lai novērstu bojājumus, ievietojiet smagos virtuves 
traukus Siletone® izlietnē, ievērojot pienācīgu rūpību.

 

Karstums

Pēc karstu virtuves priekšmetu lietošanas (piemēram, pannas, 
spiediena katli, katli u.c.), novietojiet tos uz paklājiņa vai izolēta 
paliktņa un ļaujiet tiem atdzist. NELIECIET KARSTUS PRIEKŠMETUS 
UZ SILESTONE VIRSMAS. Pēkšņas un ekstrēmas temperatūras 
izmaiņas no karsta uz augstu var sabojāt virsmu.

Nelejiet verdošus šķidrumus izlietnē. Labākā metode ir ļaut 
šķidrumam atdzist sākotnējā traukā, pirms to izliet izlietnē. 
Ja tas nav iespējams, atgrieziet aukstā ūdens krānu un ļaujiet 
tam tecēt, kamēr šķidrums tiek izliets.

 
 
 

 
Skrāpējumi

Tāpat kā jebkura materiāla gadījumā, mēs rekomendējam pasargāt
Silestone® izlietnes virsmu, izmantojot griešanas dēlīti, ja tiek 
izmantoti asi piederumi (naži u.c.) tieši uz virsmas.

Saskare ar ķīmiskām vielām:

Gadījumā, ja uz virsmas izlijis ķīmisks produkts, nekavējoties 
noņemiet to. Lūdzu, ievērojiet tālāk minētos norādījumus:
 
• Neizmantojiet krāsas šķīdinātājus, kodīgo nātriju un ļoti 
skābus produktus.

• Ja izmantojat balinātāju vai šķīdinātājus, rūpīgi noskalojiet 
virsmu ar ūdeni un neatstājiet šos produktus uz virsmas pārāk ilgi. 
• Neizmantojiet produktus, kas satur hloru.
 
• Novērsiet saskari ar produktiem, kas satur acetonu.
 
• Novērsiet saskari ar �uorūdeņražskābi.
 
Silestone® virsmas nevajadzētu apstrādāt ar šādiem produktiem: 
krāsas noņēmēji, metāla vai otu tīrīšanas līdzekļi, cepeškrāsns 
tīrīšanas līdzekļi, produkti, kas satur metilēnhlorīdu, cauruļvadu 
tīrīšanai paredzētas skābes, kā arī acetonu saturošu nagu lakas 
noņēmējs.
Ja produkts nejauši izlijis uz virsmas, nekavējoties notīriet traipus 
ar lielu daudzumu ūdens un neitrālām ziepēm.
Cosentino® nerekomendē Silestone® izlietņu izmantošanu 
rūpnieciskiem mērķiem.

Lietošana un kopšana®

Lietošana un kopšana Integrity 
by Silestone®
 
Silestone izlietņu lietošana un kopšana
Silestone® izlietnes izskatīsies kā jaunas, ievērojot šos vienkāršos norādījumus:



Lietošana un kopšana Integrity by Silestone®

Cosentino S.A. ikdienas tīrīšanai rekomendē izmantot Q-action līdzekli . 
Silestone® virsmas nav porainas, tādēļ tās ir izturīgas pret virsmu traipiem. 
Taču izlietnes nonāk saskarē ar dažādām vielām un, ja Jums nav pieejams 
Q-action līdzeklis, labākā metode ikdienas tīrīšanai ir ūdens un neitrālas 
ziepes.  
 
 
 

Vispārīgi ieteikumi

Regulāri notīriet ēdiena paliekas ar tīrīšanas līdzekli vai neitrālām 
ziepēm un rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni un nekavējoties
noslaukiet ar mitru drāniņu.

 

Ja uz virsmas radušies grūti notīrāmi vai ieēdušies traipi, lūdzu, 
aplūkojiet www.silestone.com tīmekļa vietni, lai iegūtu 
informāciju par dažādiem risinājumiem. Vispārīgie 
norādījumi ir šādi:

PĀRBAUDĪTIE PRODUKTI PĒC 8 STUNDĀM PĒC 24 STUNDĀM  
 
 
Piens     Nav iedarbības Nav iedarbības
Tīrīšanas līdzeklis, kas satur amonjaku Nav iedarbības  Nav iedarbības
Līdzeklis kaļķakmens noņemšanai Nav iedarbības  Nav iedarbības
Vīna etiķis     Nav iedarbības Nav iedarbības
Rozā vīnsr     Nav iedarbības Nav iedarbības
Grīdas tīrīšanas līdzeklis ar citronu (Ajax, Xanpa u.t.t.) Nav iedarbības  Nav iedarbības
Apelsīnu sula    Nav iedarbības  Nav iedarbības
Ka�ja Nav iedarbības Nav iedarbības
Attaukotājs ar hlorūdeņradi vai hlorūdeņraža 
šķīdums 50% (V7V)   Nav iedarbības  Neliela iedarbība  
Attaukotājs ar nātrija hidroksīdu vai kodīgo
nātriju vai nātrija hidroksīda šķīdums 50% (V7V)

 
Nav iedarbības  Neliela iedarbība  

Olīveļļa     Nav iedarbības Nav iedarbības 
Trīskāršas iedarbības trauku mazgāšanas līdzeklis 
(mazgāšanas līdzeklis, sāls, spīdums)

Neliela iedarbība  

Alus     Nav iedarbības Nav iedarbības
Daudzfunkcionāls tīrīšanas līdzeklis (Cif Cream)  Nav iedarbības  Nav iedarbības
Coca Cola     Nav iedarbības Nav iedarbības
Trauku mazgāšanas līdzeklis (Coral vai līdzīgs) Nav iedarbības  Nav iedarbības
Tīrīšanas līdzeklis ar balinātāju (Domestos vai līdzīgs) Nav iedarbības  Neliela iedarbība  
Koncentrēts trauku mazgāšanas līdzeklis (Fairy vai līdzīgs) Nav iedarbības  Nav iedarbības
Citronu/apelsīnu limonāde  Nav iedarbības  Nav iedarbības

Apmeklējiet www.silestone.com tīmekļa vietni, lai iegūtu vairāk
informācijas par tīrīšanas metodēm, vispārīgu kopšanu un saskari 
ar ķīmiskiem līdzekļiem.

Ja virsma notraipīta ar produktu, kas nav norādīts šajā tabulā vai 
minēts tīmekļa vietnē, garantija nav spēkā.
 

Cosentino® apliecina atbilstību 1988. gada 21. decembra 
PADOMES DIREKTĪVAI par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti 
saskarei ar pārtikas produktiem (89/109/EEK).

Tīrīšana un kopšana  

Grūti tīrāmu traipu tīrīšana
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