
Ogólna Instrukcja użytkowania kamienia naturalnego oraz 
konglomeratów kwarcowych (zwane kwarcytami)

Poniżej znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące prawidłowego użytkowania , 
konserwowania i pielęgnacji kamienia.

Kamienie naturalne dzielimy na dwie podstawowe grupy:

1. Kamienie, stosowane głownie w pomieszczeniach wewnętrznych. Zaliczamy do nich 
marmury , trawertyny, onyksy, konglomeraty kwarcytowe .

2.Kamienie , które można stosować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz. Zaliczamy do 
nich granity,  łupki, piaskowce, bazalty.

Środki ostrożności

1. Do mycia kamienia używaj czystej wody lub specjalistycznych środków do pielęgnacji
kamienia. Inne produkty szczególnie te o kwaśnym odczynie powodują utratę połysku oraz
powstawanie wżerów na fakturze kamienia. Po myciu należy  wytrzeć kamień do sucha .
2.  Zabronione  jest  stawianie  gorących  przedmiotów  na   powierzchniach  kamiennych,
ponieważ  spowoduje  to  ich  nieodwracalne  uszkodzenie,  np.  zanik  poleru,  bądź
przebarwienia.
3.  Nie  należy  umieszczać  elementów  z  konglomeratu  kwarcowego  w  miejscach
narażonych na działanie bardzo mocnego światła słonecznego  lub w pobliżu lamp UV
oraz na zewnątrz.
4.  Nie należy używać wodoodpornych produktów do zwiększenia połysku. 
5.  Nie  należy  stosować  wybielaczy  i  rozpuszczalników.  W  przypadku  zastosowania
wybielaczy lub rozpuszczalników należy niezwłocznie przemyć powierzchnię dużą ilością
wody, nie dopuszczać do wyschnięcia tych środków.
6.  Na  powierzchniach  kamiennych  nie  należy  stosować  substancji  rozpuszczających
tłuszcze oraz zawierających chlor. 
7. Konglomeraty kwarcytowe  muszą być oddalone od źródeł ciepła, takich jak kominki. 
8. Należy unikać stosowania produktów na bazie chloru i wszelkiego rodzajów kwasów a
w szczególności kwasu jodowodorowego, fosforowego i solnego.
9.  Brak  połysku  na  powierzchniach  kamiennych  może  być  spowodowany  użyciem
produktów,  takich  jak  woski,  nabłyszczające  środki  w  aerozolu  czy  środki  polerujące.
Zwykle  produkty  te  używane  są,  by  jeszcze  bardziej  wydobyć  blask,  lecz  efekt  ich
działania nie jest trwały i po jakimś czasie blask zanika. Nie ma to związku z naturalnym
połyskiem  powierzchni  kamiennych.  Aby  zwiększyć  połysk  powierzchni,  można  użyć
różnego rodzaju środków do pielęgnacji,  lecz muszą być one odpowiednie dla kamieni
naturalnych.
10. Na powierzchniach kamiennych nie powinny długotrwale zalegać ciecze o kwaśnych
odczynach, typu sok, herbata, wino czy ocet. Na wskutek zalegania ww. substancji kamień
może ulec uszkodzeniu, powierzchnia w miejscach zalegania może stać się matowa lub
zaplamiona.
11.  Nie należy stosować produktów odtłuszczających o wysokiej zawartości minerałów
oraz materiałów ściernych np. Cif.
12.  Należy unikać stosowania gąbek metalowych -  skrobaki  do garnków i  proszek do
szorowania powodują rysy i dlatego nie powinny być stosowane.
13.  Korzystanie z  powyższych niedozwolonych produktów lub  praktyk  powoduje utratę
gwarancji na produkt.



Użytkowanie elementów z kamienia stosowanych do blatów kuchennych:

1. Unikanie przesuwania garnków po powierzchni. Powierzchnie kamienną należy chronić
przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu.
2. Unikanie krojenia produktów bezpośredniego na blacie bez używania specjalnej deski. 
3.Gorące  naczynia  należy  stawiać  na  „podstawkach”  a  nie  bezpośrednio  na  blacie
kamiennym – dzięki czemu unikniemy porysowania i uszkodzenia kamienia.
4. Nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów
oraz  wywierać  na  nie  zmiennego  i  mechanicznego  nacisku,  zbyt  duże  dynamiczne
obciążanie  punktowe  może  doprowadzić  do  uszkodzenia  mechanicznego  powierzchni
kamienia (pęknięcia blatu szczególnie na rogach).
5.  Tłuszcz,  olej,  herbata,  owoce,  wino  i  inne  ciecze  dostępne  w  handlu  powinny być
natychmiast  usunięte  z  powierzchni  blatów.  Brak  ich  niezwłocznego  usunięcia  może
spowodować pozostawienie trwałych plam.
6. Do czyszczenia blatu zalecamy środek do czyszczenia kamienia , np. FABER NEUGEL
(stosować  wg  instrukcji).  Czyszczenia  kamienia  należy  dokonywać  za  pomocą  ciepłej
wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w swoim składzie materiałów
ścierających  powierzchnie  kamienia  zgodnie  z  instrukcją  zastosowania  i  użytkowania
wydaną przez producenta danego środka czyszczącego.
7.  Nie  należy  wystawiać  powierzchni  kamiennych  na  długotrwałe  narażenie  środkami
czyszczącymi.  Zawsze po zastosowaniu takiego środka czyszczącego należy go zmyć
czysta wodą. 

Konserwacja
-
Zalecana jest impregnacja specjalnymi środkami przeznaczonymi wyłącznie do kamienia
naturalnego.  Impregnat  zamyka  pory  w  kamieniu  i  ogranicza  jego  nasiąkliwość  nie
pozostając przy tym na powierzchni lecz wnikając w jego wierzchnią warstwę. 
Proces  taki  minimalizuje  ryzyko  powstawania  plam  (ale  nie  daje  100%  pewności).
Skuteczność impregnatu zależy od rodzaju materiału , substancji oraz czasu jaki upłynie
od jej kontaktu z kamieniem. 
-
Po impregnacji zalecane jest okresowe odnawianie warstwy ochronnej. Usuwanie plam i
zabrudzeń
-
W przypadku powstania plam należy niezwłocznie usunąć je specjalistycznymi środkami
dostosowanymi do rodzaju plamy. 


