Naturalny Marmur
Następujące naturalne cechy marmuru wskazują, że jest to produkt naturalny i posiada widoczne cechy
wskazujące na jego autentyczność.

Pielęgnacja
Nowy produkt należy na początku potraktować odpowiednim środkiem kilka razy. Dla odpowiedniej ochrony
najlepiej użyć produktu ‘’Chroń marmur i kamień’’ od Leathermaster. Można również zaaplikować olej parafinowy
bądź biały olej. Pozwól mu zadziałać przez chwilę. Następnie wytrzyj i wypoleruj powierzchnię. Produkt „Chroń
marmur i kamień’’ posiada lepszą ochronę przed tłuszczami i kwasami niż olej. Wcześniej wspomniany zabieg jest
bardzo ważny aby nadać blatu odporność na zalania oraz pozwolą usunąć plamy powstałe w trakcie produkcji czy
pakowania. Marmur to materiał porowaty podatny na wszelkiego rodzaju zalania, dlatego należy natychmiast
zetrzeć wszystko co zostało rozlane. Przy pielęgnacji marmuru należy pamiętać, że jest on wrażliwy na wszelkiego
rodzaju kwasy. Dlatego nie należy używać kwaśnych środków czyszczących. Środki do usuwania kamienia takie
jakie używa się do czyszczenia toalet mogą powodować silne uszkodzenia blatu. Płyny takie jak wino, ocet, sok
owocowy, napój gazowany czy kawa również mogą być szkodliwe dla powierzchni blatu. Należy używać środków
przeznaczonych do czyszczenia kamieni. Przy codziennej pielęgnacji używaj myjki zwilżonej wodą, można dodać
niewielką ilość mydła. Przy mocniejszych zabrudzeniach można użyć czystego alkoholu bądź rozcieńczalnika. Użyty
środek należy zawsze zetrzeć do sucha ściereczką do naczyń, następnie przetrzeć czyszczoną wcześniej powierzchnię
zwilżoną ściereczką. Jeśli na marmurowej powierzchni pojawią się tłuste plamy można spróbować ogrzać blat,
używając suszarki do włosów następnie posypać mąką ziemniaczaną. Mąka powinna poleżeć na marmurowej
powierzchni przez godzinę następnie należy zetrzeć blat.

Ważne !
•
•
•

Nie należy używać kwaśnych środków czyszczących
Codzienna pielęgnacja blatu powinna odbywać się przy pomocy miękkiego mydła. Tłuszcz pomaga zamknąć
pory kamienia.
Używaj podkładek pod naczynia aby uniknąć śladów na marmurowej powierzchni.

Produkty, które nie uszkadzają naturalnego kamienia :
•
•
•
•
•
•

Rozcieńczalnik
Benzyna bezołowiowa, benzyna samochodowa (95 oktanów)
Aceton
Spirytus
Alkohole spirytusowe
Octan etylu

