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Generelle Råd om Bruk

Rengjøring
og vedlikehold
Generell rengjøring
På grunn av sin lave porøsitet er overflatene
til Silestone® og ECO by Cosentino® svært
motstandsdyktige mot flekker som skyldes
alminnelig bruk i hjemmet. For å rengjøre Silestone®
og ECO by Cosentino®, anbefaler Cosentino® å bruke
Q-Action. Dersom man ikke har dette produktet,
vil det beste alternativet være å bruke vann og en
nøytral såpe.

Fjerning av
Gamle Flekker
Når det gjelder flekker som har vært der en stund,
kan man prøve følgende:

Fettflekker
Påfør Q-Action på flekken og gni med en myk
skuresvamp (for komfyr) inntil den forsvinner. Skyll
deretter med vann og tørk overflaten.

Kalk fra vann (Glassmerker)
Hell et antikalkmiddel (Ajax eller lignende) på
overflaten og la det virke i 1 minutt. Skyll deretter
med rikelig vann og tørk. Følg instruksjonene som
anbefales av fabrikanten.
Ikke bruk antikalkmiddel andre steder enn på
benkeplatene (kraner, vasker, etc.) da de kan bli
skadet.

Flekker av Silikon eller kitt
Bruk en kniv og CleanColorsil eller løsemidler (som
ikke inneholder diklormetan) og gni med en myk
skuresvamp (for komfyr). Skyll deretter med rikelig
vann og tørk. Det anbefales å fjerne denne typen
flekker med det samme de har oppstått.

Vanskelige
Flekker

Unngå
Støt

Forsiktighetsregler

For vanskelige flekker, hell produktet Q-Action
(eller lignende) på den aktuelle overflaten og la
det virke i 2 minutter. Gni deretter med en myk
skuresvamp (for komfyr), skyll med rikelig vann
og tørk området.

En av egenskapene til disse overflatene, er deres
høye tåleevne for støt. Man bør imidlertid unngå
enhver type støt i de områdene som har blitt
svekket ved bearbeiding av platene. (f.eks. skarpe
hjørner og tynne kanter etc.)

• Bør ikke plasseres utendørs, eller på steder som
er utsatt for direkte UV-stråling.

• Ikke bruk avfettingsmidler med høyt
mineralinnhold eller svært energiske produkter.

• Unngå å plassere gjenstander som nettopp
er tatt ut av ovnen på overflaten. Bruk en
bordskåner.

• Unngå bruk av stålull.

• Ikke bruk vannavstøtende midler, tetningsmidler,
poleringsmidler, o.l.

• Eksempler på produkter som ikke bør brukes på
Silestone® og ECO by Cosentino®: Malingsfjernere,
produkter til rengjøring av pensler eller metall,
rengjøringsmidler for stekeovn, rengjøringsmidler
som inneholder metyenklorid, rengjøringsmidler
for avløp eller neglelakkfjernere som inneholder
aceton.

• Ikke etterslip.

Rengjøring av
overflatetypene:
Leather, Suede
og Volcano

Unngå
Varme

For alminnelig rengjøring av disse upolerte
overflatene, anbefaler Cosentino® å bruke Q-Action
eller vann og en nøytral såpe. For gamle flekker,
bruk en skuresvamp som ikke riper, og unngå å
skrubbe for hardt. Slike upolerte overflater, krever
som ethvert produkt med ujevn tekstur, mer
vedlikehold.

Ved bruk av kjøkkenutstyr som panner og
gryter, bør disse ikke plasseres direkte på
benkeplaten. Bruk i stedet en bordskåner (gjerne
av gummi) inntil kokekarene har blitt kalde.
Dette er en forsiktighetsregel man bør følge
fordi temperatursjokket (varmt-kaldt) kan skade
overflaten.

• Ikke bruk beis, kaustisk soda eller produkter
med en pH-verdi som er høyere enn 10. Hvis du
bruker blekemidler eller løsemidler, bør du skylle
med rikelig vann og aldri la kontakten være
langvarig. Unngå ethvert klorbasert produkt og
kontakt med flyssyre.

Besøk www.silestone.com
og www.ecobycosentino.com for mer
informasjon om rengjøring, vedlikehold og
kjemisk eksponering.
Ved annen bruk enn den som er anbefalt i dette
dokumentet, vil garantien ikke gjelde.

• Bruk av denne typen produkter kan føre til at
produktgarantien mister sin gyldighet.

• Ved søl av slike produkter, fjern dem snarest med
rikelig vann og nøytral såpe.

Cosentino® erklærer seg enig med
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/95/
EF av 22. oktober 2008 om tilnærming av
medlemsstatenes lovgivning om varemerker
(som bla. omhandler materialer og gjenstander
beregnet på å komme i kontakt med
næringsmidler).

