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Nowo zamontowana powierzchnia KRION ™ Solid Surface ma wykończenie matowe, błyszczące lub satynowe. Aby uzyskać 
bardziej intensywne lub specjalne zastosowania, można je również zainstalować z matowym wykończeniem.

Postępując zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji satynowanego wykończenia, powierzchnia z czasem stanie się 
łagodniejsza. Jeśli wybierzesz matowe wykończenie, blat będzie miał głęboki, jednolity, kamienny wygląd.

Wyprodukowaliśmy te proste wskazówki, które pomogą Ci zachować wygląd i odczucie Twojej KRION™ Solid Surface.

Satynowe wykończenie z lekkim połyskiem jest zalecane do użytku domowego i komercyjnego, szczególnie dlatego, że jest łatwe do 
czyszczenia i konserwacji.
Aby uzyskać doskonałe wykończenie, należy zawsze czyścić okrągłymi ruchami i równomiernie całą powierzchnię. Ciemniejsze kolory 
mogą wymagać częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego wykończenia.

Do codziennego czyszczenia
Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi kremowymi środkami do czyszczenia z mikrocząsteczkami. Następnie opłucz i osusz 
powierzchnię ręcznikiem. Do codziennej konserwacji zalecane są produkty do wybielaczy kremowych dostępne w domach 
towarowych lub produkty takie jak krem CIF ™ lub krem VIM ™.

Dla uporczywych plam
Zastosuj delikatny krem do czyszczenia z mikrocząsteczkami, używając niebieskiej wkładki ScotchBrite ™, czyść ruchem okrężnym. 
Następnie opłucz i osusz powierzchnię ręcznikiem. Po usunięciu uporczywych plam, codzienne czyszczenie należy przeprowadzać 
wilgotną ściereczką, aby powierzchnia była równomierna.

Do trwałych plam

Nałóż środek do mycia kremów za pomocą zielonej podkładki ScotchBrite ™, tylko w obszarze z plamą, delikatnie pocieraj kolistymi 
ruchami. Następnie zrób to samo z niebieskim podkładem ScotchBrite ™, a następnie wilgotną ściereczką, czyszcząc na większym 
obszarze, aby zapewnić jednolite wykończenie.

Czyszczenie zlewów
Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie nałóż kremowy wybielacz na całą powierzchnię i zostaw na 
noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy. 

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA POWIERZCHNI SOLIDOWEJ KRION ™

01  Nazwa produktu / firma

03  Czyszczenie i konserwacja satynowanego wykończenia KRION ™

02  Stosowanie i pielęgnacja KRION™ Solid Surface

Nazwa produktu: KRION™ Solid Surface

Firma: SYSTEMPOOL S.A. Porcelanosa Grupo
Ctra. Villarreal - Puebla de Arenoso (CV-20), Km. 1  -  P.O./Box 372
12540 Villarreal (Castellón) SPAIN
www.system-pool.com  -  system-pool@system-pool.com

Telefon/ Fax Nac. / Fax Exp.: (+34) 964 50 64 64  /  964 50 64 81  /  (+34) 964 50 64 80
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04   Czyszczenie i konserwacja błyszczącej powierzchni stałej KRION ™

Błyszczące wykończenie, charakteryzujące się jakością i optymalną jakością, jest zalecane tylko do zastosowań dekoracyjnych. 
Wykończenie o wysokim połysku wymaga bardzo starannej konserwacji, co oznacza, że nie jest zalecane do normalnych 
zastosowań.

Aby uzyskać doskonałe wykończenie, zawsze wcieraj w regularne ruchy okrężne bez stosowania nadmiernej siły. Zastosuj zabiegi 
czyszczące równomiernie na całej powierzchni. Ciemniejsze kolory mogą wymagać częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego 
wykończenia.

Do codziennego czyszczenia
Czyść wilgotną szmatką i delikatnymi kremowymi środkami do czyszczenia z mikrocząsteczkami. Następnie spłucz i osusz 
powierzchnię za pomocą szmatki. Do codziennej pielęgnacji stosuj żel wybielający dostępny w domach towarowych lub produkty 
czyszczące z mikrocząstkami, takimi jak krem Vim ™ lub krem Cif ™.

Dla uporczywych plam
Nałóż codzienny środek czyszczący za pomocą podkładki Scotch Brite ™ z białymi mikrowłóknami, tylko w obszarze plamy i 
delikatnie potrzyj kolistymi ruchami. Następnie użyj czystej szmatki, aby nałożyć lakier samochodowy, dostępny w lakierniach i 
specjalistycznych punktach sprzedaży. Stopniowo rozszerzać polerowany obszar, aby zapewnić jednolite wykończenie.

Do trwałych plam
Zastosuj codzienny środek czyszczący, używając niebieskiego podkładu Scotch Brite ™, tylko w obszarze plamki, a następnie 
delikatnie potrzyj kolistymi ruchami. Następnie nałóż codzienny środek czyszczący za pomocą podkładki Scotch Brite ™ z białymi 
mikrowłóknami, tylko w obszarze plam i delikatnie przetrzyj kolistymi ruchami. Następnie użyj czystej szmatki, aby nałożyć lakier 
samochodowy, dostępny w lakierniach i specjalistycznych punktach sprzedaży. Stopniowo rozszerzać polerowany obszar, aby 
zapewnić jednolite wykończenie.

Czyszczenie zlewów
Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie nałóż kremowy wybielacz na całą powierzchnię i zostaw 
na noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy.

05  Czyszczenie i konserwacja matowej powierzchni stałej KRION ™

Matowe wykończenie jest szczególnie polecane do obszarów o dużym natężeniu ruchu z niskim połyskiem lub bez połysku, w 
laboratoriach lub w obszarach stale narażonych na trwałe zabrudzenia. Aby uzyskać perfekcyjne wykończenie, należy zawsze 
używać ruchu kołowego i równomiernie nanieść środki czyszczące na całą powierzchnię. Ciemniejsze kolory mogą wymagać 
częstszej uwagi w celu utrzymania jednolitego wykończenia.

Do codziennego czyszczenia i trudnych lub trwałych plam

Czyść za pomocą zielonej podkładki ScotchBrite ™ i używaj środków czyszczących z mikrocząstkami. Pocierać ruchem okrężnym, a 
następnie spłukać i osuszyć powierzchnię za pomocą ręcznika. 

Do codziennej konserwacji zaleca się produkty do wybielaczy kremowych dostępne w domach towarowych, Ajax ™ lub produkty 
takie jak krem CIF ™ lub krem VIM ™.
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07  Wytyczne dotyczące opieki. Ostrzeżenia

 Unikaj nadmiernego ciepła na blacie. KRION ™ jest przeznaczony do pracy w wysokich temperaturach, ale ekstremalne ciepło    
może uszkodzić jakąkolwiek powierzchnię.

  Podczas układania naczyń, które zostały niedawno ściągnietej z płyty grzewczej lub piekarnika na wierzchu KRION ™, należy 
stosować ochraniacze powierzchni, zwłaszcza jeśli są one wykonane z żeliwa.

  Unikaj garnków i patelni nakładających się na pierścienie na płycie grzejnej.

  Unikaj bezpośredniego kontaktu z urządzeniami emitującymi ciepło.

  Podczas wlewania wrzących płynów do zlewów KRION ™ należy jednocześnie uruchomić kran zimnej wody.

  Unikaj przesuwania ciężkich lub twardych przedmiotów po plamach lub powierzchniach błyszczących.

  Unikaj szkodliwych produktów chemicznych, takich jak środki do czyszczenia odpływów lub rozpuszczalniki do farb. Szybko                                                                           
usuwaj wszelkie rozpryski produktów chemicznych za pomocą dużej ilości wody z mydłem, aby zapobiec uszkodzeniom

  Unikaj uderzania przedmiotów o zewnętrzne narożniki blatów KRION ™.

        Użyj deski do krojenia, aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni.

05  Czyszczenie i konserwacja matowej powierzchni stałej KRION ™

Czyszczenie zlewów
Czyść zlew raz lub dwa razy w tygodniu. Wyczyść jak zwykle, a następnie nałóż kremowy 
wybielacz na całą powierzchnię i zostaw na noc. Następnego dnia oczyść i przetrzyj 
wilgotną ściereczką, aby zlew wyglądał jak nowy.
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08 Naprawy

KRION ™ można całkowicie naprawić. Każda niedoskonałość wpływająca na produkt powstały z różnic może zostać przywrócona 
do pierwotnego wyglądu.

Różne sposoby naprawy materiału będą zależeć od rodzaju uszkodzenia produktu. Jeśli musisz dodać KRION ™ do uszkodzonego 
obszaru, spróbuj upewnić się, że ma on ten sam numer partii co reszta sekcji, aby zminimalizować różnice w kolorze.

Z tego powodu zalecamy zachować różnicę w stosunku do tego samego arkusza używanego do gotowego produktu, który będzie 
używany do przyszłych napraw.

Naprawa zadrapań
Zieloną podkładkę Scotch Brite można użyć do przywrócenia większości białych powierzchni KRION ™. W przypadku innych 
zadrapań papier ścierny P240 jest zwykle wystarczający.

W przypadku dużych zadrapań należy zastosować szlifierkę obrotową, szlifując cały produkt.

www.krion.com




