Keittiötasojen
puhdistus ja ylläpito
Dekton®

Normaali
ylläpito
Dekton pinta hylkii kemiallisia aineita ja likaa hyvin tehokkaasti sen alhaisen
huokoisuutensa vuoksi eivätkö nesteet imeydy itse materiaaliin. Dekton
on ihanteellinen valinta keittiötasoksi ja muihin käyttötarkoituksiin.
Dekton materiaali sopii myös ulkokäyttöön, sillä se kestää UV-säteilyä ja
säämuutoksia.
Yleispuhdistukseen Cosentino suosittelee Q-Action-puhdistusainetta
ja sientä. Jos tätä tuotetta ei ole saatavilla, paras vaihtoehto on käyttää
neutraalia saippuaa ja vettä.

Dekton® Aura

Vaikeiden tahrojen
puhdistus
Vaikeiden tahrojen puhdistukseen suosittelemme
erikoistuotteita kuten liuottimia ja asetonia.
Vaikeiksi tahroiksi kutsumme kohtia tasossa, joita ei
saada puhdistettua päivittäiseen käyttöön tarkoitetuilla puhdistusaineilla vaikka aineen vaikutusaikaa
tahraan olisi pidennetty.
Oheisesta taulukosta näet erilaisille tahroille suosittelemamme puhdistusaineet.

Happamia puhdistusaineita ovat kaikki happoa tai
kalkinpoistoainetta sisältävät tuotteet. Emäksisiä
puhdistusaineita ovat mm. peruspuhdistusaineet ja
ammoniakki.
Liuottimiin kuuluvat mm. yleisliuottimet, lakkasprii,
asetoni, alkoholi jne. Hapettimiin kuuluvat mm. vetyperoksidi ja laimennettu valkaisuaine.

Tahra

Puhdistusaine

Rasva ja öljy

Emäksinen puhdistusaine / liuotin

Muste

Liuotin

Ruoste

Happo

Kalkki

Happo

Viini

Emäksinen puhdistusaine / happo

Rengaskumi

Liuotin

Jäätelö

Emäksinen puhdistusaine

Pihka / kynsilakka

Liuotin

Kahvi

Emäksinen puhdistusaine / happo

Kynttilävaha

Liuotin

Sementti

Happo

Gesso

Happo

Epoksiliima ja saumauslaasti

Liuotin

Kolajuoma

Hapetin

Hedelmämehut

Hapetin

Terva

Liuotin

Nikotiini

Liuotin / hapetin

Kolhujen
ehkäisy
Dektonin äärimmäisestä kestävyydestä huolimatta
kolhujen syntymistä tulee välttää niiden
muodostumiselle alttiimmilla alueilla, kuten tasojen
kulmissa, reunoissa ja viisteissä.

Varotoimet
• Vältä suoraa kosketusta keittiötason ja
sähköparilan metalliosien, liesitasojen tai
uunien välillä.
• Vältä korkean lämpötilan lämpösäteilyä
savupiipuista, grilleistä jne.
• Vältä suoraa kosketusta tuleen.

Kuumat
esineet
Keittoastiat, kuten paistinpannut, kattilat, vuoat
ja kahvinkeitinten tarjoilukannut, voidaan asettaa
suoraan pinnalle niiden käytön jälkeen. Lämpöä
luovuttavat sähkölaitteet voidaan myös asettaa
suojaamattomalle pinnalle. Dekton on suunniteltu
kestämään keittiövälineiden lämpötiloja
kotikäytössä.*
*8 mm paksuilla Dekton-pinnoilla tulee käyttää
alustaa kuumien esineiden alla.

• Dekton Xglossin kohdalla vältä pitkäaikaista
kosketusta korkean lämpötilan
teollisuusesineiden kanssa.
• Älä hio tai kiillota pintaa.
• Vältä metallisienten ja hiomapartikkelien
käyttöä.
• Vältä keraamisten veitsien käyttöä suoraan
pinnan päällä, sillä keraamiset veitset ovat
kovuudeltaan samaa luokkaa pinnan kanssa.
• Dekton Xglossin kohdalla vältä veitsien käyttöä
suoraan pinnan päällä.
• Vältä vetämästä tai lyömästä
ruoanlaittovälineitä tummiin Xglosskokoelman keittiötasoihin, erityisesti
Spectraan.

Sivustoltamme www.dekton.com löydät lisätietoa puhdistusmenetelmistä, yleisestä ylläpidosta ja
altistumisesta kemiallisille aineille.
Altistuminen jollekin kemialliselle aineelle, jota ei ole mainittu tässä asiakirjassa tai sivustollamme,
katsotaan väärinkäytöksi ja takuun piiriin kuulumattomaksi.
Cosentino noudattaa elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia materiaaleja koskevaa
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21. joulukuuta 1988 annettua neuvoston direktiiviä.

Dekton® Spectra XGloss
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Dekton® Borea
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* Katso erityiset takuuehdot.
** Hanki tietoja väreistä NSF-sertifikaatilla osoitteesta www.nsf.org
REV.02 02/2020

