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Ikdienas tīrīšana un kopšana

Tā kā Silestone® un ECO Line Colour sērijas 
produktu virsmas praktiski nav porainas, tās 
ir ļoti izturīgas pret sadzīves traipiem. 
Cosentino rekomendē izmantot Q-Action* 
tīrīšanas līdzekli, lai notīrītu Silestone® un 
ECO Line Colour sērijas virsmas. Ja Jums 
šis produkts nav pieejams, ieteicams izmantot 
ūdeni un neitrālas ziepes. Pēc tīrīšanas 
noskalojiet virsmu ar lielu daudzumu ūdens 
un nosusiniet to ar papīra vai kokvilnas 
virtuves dvieli.

Grūti tīrāmu traipu tīrīšana

Lai tiktu galā ar grūti tīrāmiem traipiem,
tīrīšanas metode ir atkarīga no traipa veida. 
Izplatītākie traipu veidi ir:

Tauku traipi
Uzklājiet Q-Action vai līdzīgu produktu (ziepjainu 
trauku mazgāšanas līdzekli) uz traipa un 
paberzējiet to ar sūkli, līdz tas izzūd. 
Atkārtojiet procesu, ja nepieciešams. Pēc 
tam noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens 
un nožāvējiet virsmu.

Kaļķakmens
Izmantojiet etiķi un mitru sūkli. Ja traips 
saglabājas, varat izmantot kaļķakmens 
noņēmēju, kas ir atšķaidīts ar ūdeni. Nekad 
neatstājiet to uz traipa ilgāk kā 2 minūtes. 
Atkārtojiet procesu, ja nepieciešams. 
Noskalojiet ar lielu daudzumu ūdens un 
nosusiniet ar papīra dvieli.

Silikona un ģipša traipi
Rekomendējam noņemt traipus tiklīdz tie 
radušies. Izmantojiet nazi, turot asmeni 
horizontāli pret virsmu, un CleanColorsil, 
notīriet ar sūkli. Ja Jūsu rīcībā nav CleanColorsil, 
varat izmantot izplatītākos silikona noņemšanai 
paredzētos līdzekļus. Pēc tam noskalojiet ar 
lielu daudzumu ūdens un nosusiniet.

Vispārīgie 
lietošanas norādījumi
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Ieēdušos traipu notīrīšana

Lai notīrītu ieēdušos trapus, uzlejiet nedaudz 
Q-Action (vai līdzīga produkta) uz netīrās 
virsmas un atstājiet 2 minūtes. Pēc tam 
noberziet ar maigu abrazīvu sūkli (kas ir 
piemērots stikla plīts virsmām, zilā tipa: 
neskrāpējošs), noskalojiet ar lielu daudzumu 
ūdens un nosusiniet. Ja traips saglabājas, 
sazinieties ar ražotāju vai tirgotāju, kas 
piegādājis Jums Silestone materiālus.

Mehāniska iedarbība

Viena no galvenajām šo virsmu īpašībām ir 
izturība pret mehānisku iedarbību. Tomēr 
Jums vajadzētu novērst triecienus pa mazāk 
izturīgām vietām, piemēram, gar virsmas 
malām.

Karstuma bojājumu novēršana
Pēc noteiktu virtuves piederumu lietošanas, 
piemēram, pannas, katli un citi priekšmeti, 
kas ir karsti, nenovietojiet tos tieši uz virsmas. 
Tā vietā izmantojiet paliktni (ja iespējams, 
gumijas paliktni) līdz piederumi ir atdzisuši. 
Lielā temperatūras atšķirība (karsts priekšmets 
un auksta virsma) var sabojāt virsmu.

CITI TRAIPI

TRAIPS PRODUKTS INSTRUMENTS

Ēdiens Neitrālas ziepes 
+ ūdens Mitra drāniņa

Tinte Etilspirts* Papīra dvielis

Taukaini traipi 
(eļļa)

Neitrālas ziepes
 + ūdens Mitrs sūklis

Rūsa/metāls Hlorūdeņraž-
skābe*

Papīra dvielis

Kaļķakmens Atkaļķošanas 
līdzeklis/etiķis Mitrs sūklis

Citi traipi 
(krāsa, vīns)

Atšķaidīts 
balinātājs Mitrs sūklis

* Neuzklājiet tieši uz traipa. Samitriniet ar papīra dvieli.
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•  Nepieļaujiet ilgstošu virsmas saskari ar ūdeni. 
Ūdens iedarbībai visvairāk pakļautas zonas 
ap izlietni.

•  Neizmantojiet asus priekšmetus un negrieziet 
produktus tieši uz darba virsmas. Tā vietā 
izmantojiet citus aizsargājošus materiālus, 
piemēram, griešanas dēlīti.

•  Nenovietojiet virsmu ārā vai citur, kur tā varētu 
tikt pakļauta intensīvam ultravioletajam 
starojumam.

•  Nenovietojiet uz virsmas karstus priekšmetus 
vai priekšmetus, kas tikko noņemti no plīts. 
Izmantojiet paliktni.

•  Neizmantojiet ūdeni atgrūdošus produktus, 
blīves, lakas un līdzīgus produktus.

•  Nepulējiet virsmu.

•  Nenovietojiet uz virsmas smagus priekšmetus, 
kas nav piemēroti novietošanai uz virsmas.

•  Neizmantojiet krāsas noņēmējus, kodīgo 
nātriju vai produktus ar pH >10. Ja izmantojat 
balinātāju vai šķīdinātājus, noskalojiet virsmu 
ar lielu daudzumu ūdens. Nekad nepieļaujiet 

šādu produktu ilgstošu saskari ar virsmu, jo tie 
var iedarboties uz virsmu pēc 12 stundām. 
Izvairieties izmantot produktus uz hlora bāzes un 
novērsiet jebkādu saskari ar ogļūdeņražskābi.

•
 

Neizmantojiet attaukotājus ar augstu minerālu 
saturu vai ļoti spēcīgus līdzekļus, kas satur 50% 
sālsskābes vai nātrija hidroksīda šķīdumu.

•
 

Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur 
minerālus, tostarp mikrodaļiņas.

•
 

Neizmantojiet abrazīvus sūkļus, jo tie var 
saskrāpēt virsmu. Izmantojiet tīrīšanai sūkli.

•
 

Neizmantojiet šādus produktus uz Silestone un 
ECO Line Colour sērijas virsmām: krāsas noņēmēji, 
cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi, tīrīšanas līdzekļi, 
kas satur metilēnhlorīdu, kanalizācijas cauruļu 
tīrīšanai paredzētas skābes vai acetonu saturošu 
nagu lakas noņēmēju.

•
 

Ja kāds no šiem produktiem izlijis uz virsmas, 
notīriet to, cik drīz vien iespējams, izmantojot 
lielu daudzumu ūdens un neitrālas ziepes.

•
 

Augstākminēto produktu veidu lietošana var 
anulēt produkta garantiju.

Vispārīgie piesardzības pasākumi

Silikona un līmes palieku tīrīšana

Ražošanas laikā (savienojuma vietu zāģēšanas, laminēšanas, darbgabalu tīrīšanas laikā) un 
virsmas uzstādīšanas laikā (šuves, šļakatu aizsargi u.c.), kur tiek izmantotas līmes, līmvielas un 
silikons, mēs rekomendējam veikt tīrīšanu uzreiz pēc šādiem darbiem (ne vēlāk kā 30 minūtes 
pēc līmēšanas). Notīriet virsmu ar tīru kokvilnas drānu vai papīru. Izmantojiet Clean Colorsil 
(Cosentino tīrīšanas līdzeklis), lai notīrītu silikonu un līmvielas, Jūs varat izmantot arī izopropila 
spirtu vai izopropanolu (tīrīšanas spirtu) vai etanolu.

Neieteicamie produkti
Darba virsmu vai lokšņu tīrīšanai nav ieteicams izmantot šķīdinātājus vai acetonu. Nav 
ieteicams izmantot abrazīvus sūkļus. Rekomendējam izmantot mikrošķiedras drāniņu 
vai mitru papīra dvieli.



COSENTINO produkts

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, www.silestone.com

 silestonetheoriginal              @silestone_ESP

*Lai izlasītu noteikumus un nosacījumus, lūdzu, apmeklējiet www.silestone.com
**Lai iegūtu vairāk informācijas par krāsām ar NSF serti�kātu, lūdzu, apmeklējiet o�ciālo     

tīmekļa vietni: www.nsf.org


