
TAKIE JAK NOWE
zalecenia dotyczące użytkowania i pielęgnacji



TAK ŁATWO PIELĘGNOWAĆ
MIŁOŚĆ DO HI-MACS® 

HI-MACS® jest wytrzymały, wysoce odporny na plamy i dlatego też łatwy w pielęgnacji. 
Chcielibyśmy przedstawić Ci kilka porad i wskazówek, jak dbać o Twój produkt, aby móc się 
cieszyć jego wyjątkowymi właściwościami przez wiele lat.

Zwykłe plamy Trudne plamy Kwasowe środki czyszczące
HI-MACS® to materiał w pełni jednorod-
ny. Dzięki temu, że jest nieporowaty 
możesz go po prostu łatwo wyczyścić 
wilgotną ścierką lub gąbką z łagodnym 
detergentem. Możesz również używać 
środków czyszczących na matowych               
powierzchniach. Zaleca się, aby od czasu 
do czasu przetrzeć powierzchnię środ-
kiem czyszczącym lub mokrą gąbką, aby    
utrzymać jednolity wygląd produktu.

Trudne plamy, spowodowane przez od-
barwienia z żywności, herbaty lub soków 
mogą być łatwo usunięte przy użyciu 
wybielacza (nie pozostawiaj go w kon-
takcie z powierzchnią na dłużej niż pięć 
minut). Wyczyść później powierzchnię 
zwykłym płynem czyszczącym i przemyj 
czystą wodą. Środki czyszczące mogą 
być również z powodzeniem używane 
na matowych powierzchniach. Lakier 
do paznokci można z łatwością usunąć 
przy użyciu zmywacza do paznokci (bez 
acetonu) lub środków czyszczących.

Wiele środków czyszczących zawie- 
ra kwasy, takie jak chlorometan lub 
aceton. Powinieneś unikać stosowania 
ich na powierzchniach z HI-MACS®. 
Jeśli przypadkowo taki produkt zetknął 
się z powierzchnią, w ramach środków 
ostrożności przemyj powierzchnie wodą 
z mydłem, aby uniknąć zmian koloru.



HI-MACS® to ekologiczny materiał. Jego mineralna i 
akryliczna kompozycja, przyjazny środkowisku i praktycznie 
bezodpadowy proces produkcyjny daje mu najwyższe 
oceny w kategoriach ochrony środowiska. 

Brud nie osadza się w miejscach gdzie, nie ma łączeń. 
HI-MACS® można w łatwy sposób łączyć bezspoinowo.  

15-letnia Gwarancja: Produkty wykonane i zamontowane przez członków HI-MACS®Quality Club są objęte 15-letnią Gwarancją.   

Znane hotele i restauracje polegają na HI-MACS® 

między innymi ze względu na prostotę pielęgnacji.

Gorące przedmioty Ślady po przypaleniu Ostre przedmioty
Gorące patelnie albo garnki właśnie 
wyjęte z piekarnika lub kuchenki nie 
powinny być kładzione bezpośrednio 
na powierzchni z HI-MACS®. Umieść 
pod nimi matę lub deskę, aby uniknąć 
uszkodzenia Twojego produktu. Jeśli 
wlewasz wrzący płyn do zlewu lub miski 
z HI-MACS®, powinieneś równocześnie 
odkręcić zimną wodę. 

Małe ślady po przypaleniu lub 
spowodowane zgaszeniem papierosa, 
mogą być łatwo usunięte przy użyciu 
środków czyszczących lub szorstkiej 
gąbki. Jeśli spowodowałoby to zmato- 
wietnie powierzchni w wysokim połysku, 
dysk polerujący szybko przywróci jej 
pierwotny wygląd. 

HI-MACS® z łatwością znosi trudy  
codziennego użytkowania, jednak 
zaostrzone lub spiczaste elementy 
mogą pozostawić rysy i ślady cięcia 
na powierzchni z HI-MACS®. Możesz 
bez dużego trudu samemu naprawić 
mniejsze rysy, ale zalecamy skorzystanie 
z usług profesjonalistów, zwłaszcza w 
przypadku głębokich nacięć. 
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LG Hausys Europe GmbH

Avenue des Morgines 12
CH-1213 Petit-Lancy Geneva - Switzerland
Tel. +41(0)22 879 54 80
Fax: +41(0)22 879 54 89

HI-MACS® oraz Natural Acrylic StoneTM to zarejestrowane znaki towarowe LG Hausys 
Europe GmbH. Wszystkie inne nazwy lub nazwy produktów to znaki towarowe lub 
zarejestrowane znaki towarowe ich prawowitych właścicieli. Szczegóły zawarte w tej 
broszurze służą jedynie celom informacyjnym i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego 
uprzedzenia.
2014 LG Hausys Europe GmbH

Szorstka
gąbka

Wszystkie produkty HI-MACS® 
są wytwarzane zgodnie z 
Systemem zarządzania ja-
kością ISO-9001 i Standardem 
zarządzania środowiskowego 
ISO-14001. 

www.himacs.eu

Wodny pisak (czarny)

Olejowy pisak (czarny)
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Ślady po zgaszeniu 
papierosa
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