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General
Usage Advice

Yleisiä
käyttöohjeita

Vaikeiden
tahrojen puhdistus

Alhaisen huokoisuutensa ansiosta Silestonen ja
ECO Line Colour-sarjan tasot hylkivät tahroja hyvin
tehokkaasti. Cosentino suosittelee Silestone- ja
ECO Line Colour-tasojen puhdistukseen Q-Actionpuhdistusainetta*. Jos tuotetta ei ole saatavilla,
paras vaihtoehto on käyttää neutraalia saippuaa
ja vettä. Viimeistele puhdistus huuhtelemalla taso
runsaalla vedellä ja kuivaamalla se talouspaperilla
tai puhtaalla puuvillaisella astiapyyhkeellä.

Jos tasolle tulee vaikeita tahroja, paras tapa niiden
poistamiseen riippuu tahran tyypistä. Yleisimpiä
tahroja ovat:

Rasvatahrat
Laita tahralle Q-Actionia (tai vastaavaa saippuaista
astianpesuainetta) ja hiero tahraa sienellä, kunnes
se irtoaa. Toista tarvittaessa. Huuhtele tahriintunut
alue runsaalla vedellä ja kuivaa.

Kalkki
Puhdista etikalla ja kostealla sienellä. Jos
tahra ei irtoa, käytä vedellä laimennettua
kalkinpoistoainetta. Älä kuitenkaan koskaan jätä
kalkinpoistoainetta tasolle yli 2 minuutin pituiseksi
ajaksi. Toista tarvittaessa. Huuhtele tahriintunut
alue runsaalla vedellä ja kuivaa paperilla.

Silikoni- ja kittitahrat
Suosittelemme poistamaan tahrat välittömästi.
Käytä tahran poistoon veistä ja Clean Colorsilia
ja hankaa tahraa sienellä. Jos Clean Colorsilia ei
ole saatavilla, käytä jonkin tunnetun valmistajan
silikoninpoistoainetta. Huuhtele tahriintunut alue
runsaalla vedellä ja kuivaa.

* Huom.: Puhdistukseen voidaan käyttää myös CIF Acti Fizz- ja CIF Kitchen Spray-tuotteita.
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Vaikeiden
tahrojen puhdistus
Laita vaikealle tahralle Q-Actionia (tai vastaavaa
pesuainetta) ja jätä se vaikuttamaan 2 minuutin
pituiseksi ajaksi. Hankaa tahraa pehmeällä
hankaussienellä (lasiliesien kohdalla käytä
naarmuttamatonta hankaussientä), huuhtele
runsaalla vedellä ja kuivaa. Jos tahra ei irtoa, ota
yhteyttä Silestonen materiaalintoimittajaan.
MUUT TAHRAT
TAHRA

PUHDISTUSAINE PUHDISTUSVÄLINE

Ruoka

Märkä astiapyyhe

Kalkki

Neutraali saippua ja vesi
Etanoli*
Neutraali
saippua ja vesi
Suolahappo*
Kalkinpoistoaine
tai etikka

Muut tahrat
(väriaineet,
viinit)

Laimennettu
valkaisuaine

Märkä sieni

Muste
Rasvaiset
tahrat (öljy)
Metallioksidit

Talouspaperi
Märkä sieni
Talouspaperi
Märkä sieni

Iskut
Silestone- ja ECO Line Colour-tasojen
merkittävimpiä ominaisuuksia on niiden erittäin
korkea iskunkestävyys. Tästä huolimatta iskuja
tulee välttää kolhujen muodostumiselle alttiimmilla
alueilla, kuten tasojen reunoissa.

Lämpövaurioiden
välttäminen
Älä aseta kuumia ruoanlaittovälineitä, kuten
paistinpannuja ja kattiloita, käytön jälkeen suoraan
tasolle. Aseta ne pannunalusen (jos mahdollista,
kumista valmistetun) päälle odottamaan
jäähtymistä. Äkilliset ja suuret lämpötilan
muutokset saattavat vahingoittaa tasoa.

*Älä laita suoraan tahralle. Käytä talouspaperiin kastettuna.

l Suede

v Volcano
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Yleiset varotoimet
• Älä jätä tasolle vettä pitkiksi ajoiksi. Vältä vettä
erityisesti tasojen altaita lähellä olevilla alueilla.
• Älä leikkaa terävillä esineillä suoraan tason
päällä. Käytä suojamateriaaleja, kuten
leikkuulautaa.
• Älä laita tasoa ulkotiloihin tai muuhun sellaiseen
paikkaan, jossa se saattaa altistua runsaalle
ultraviolettisäteilylle.

vaikuttamaan tasoon 12 tunnin jälkeen.
Vältä klooria sisältävien tuotteiden käyttöä ja
kosketusta fluorivetyhapon kanssa.
• Älä käytä paljon mineraaleja sisältäviä
rasvanpoistoaineita tai 50-prosenttisia
suolahappo- tai natriumhydroksidiliuoksia.
• Älä käytä mitään mineraaleja tai mikrohiukkasia
sisältäviä puhdistusaineita.

• Älä aseta kuumia juuri liedellä olleita esineitä
suoraan tasolle. Käytä pannunalusta tai muuta
alustaa.

• Älä käytä sellaisia hankaussieniä, jotka
saattavat naarmuttaa tasoa. Käytä pehmeää
puhdistussientä.

• Älä käytä vettä hylkiviä aineita, tiivistemassoja,
huuhteluaineita tai vastaavia tuotteita.

• Esimerkkejä tuotteista, joita ei tule käyttää
Silestone- ja ECO Line Colour Series-tasoilla:
maalinpoistoaineet, uuninpuhdistusaineet,
metyleenikloridia sisältävät tuotteet, happamat
viemärinavausaineet, asetonia sisältävät
kynsilakanpoistoaineet.

• Älä hio tai kiillota tasoa.
• Älä aseta tasolle keittiötasokäyttöön
sopimattomia painavia esineitä.
• Älä käytä maalinpoistoaineita,
natriumhydroksidia tai aineita, joiden pH-arvo
on suurempi kuin 10. Jos käytät valkaisuainetta
tai liuottimia, huuhtele taso runsaalla vedellä
käytön jälkeen. Älä koskaan jätä näitä aineita
tasolle pitkiksi ajoiksi, sillä ne saattavat alkaa

• Näiden aineiden joutuessa kosketuksiin tason
kanssa poista aine välittömästi huuhtelemalla
runsaalla vedellä ja neutraalilla saippualla.
• Edellä mainitun tyyppisten tuotteiden käyttö
saattaa johtaa tuotetakuun raukeamiseen.

Silikonin ja liiman puhdistus
Jos pöytätasojen valmistuksessa (viistoleikkaus, laminointi, kappaleiden puhdistus) ja asennuksessa
(kokoaminen, roiskeenesto) on käytetty liimoja tai silikonia, suosittelemme puhdistamaan tasot
asennustyön päätyttyä (enintään 30 minuutin kuluttua liimauksesta). Käytä puhdistukseen puuvillaliinaa
tai paperia. Käytä silikonin ja liiman puhdistukseen Cosentinon tuotetta Clean Colorsil. Vaihtoehtoisesti voit
myös käyttää isopropyylialkoholia, isopropanolia tai etanolia.

Tuotteet, joiden käyttöä emme suosittele
Älä käytä liuottimien ja asetonin tyyppisiä tuotteita keittiötasojen tai laattojen puhdistukseen. Älä käytä
hankaussieniä. Suosittelemme puhdistukseen mikrokuituliinaa tai kosteaa paperia.
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