ПОДДРЪЖКА НА КАМЕННИ МИВКИ
Какво ще повреди повърхността на мивката
• Всички киселини: вино, плодови сокове, оцет, лимонов сок, кисели почистващи препарати,
тези вещества могат да наранят камъка и да го повредят, могат да оставят на повърхността
матови петна, които не могат да бъдат премахнати.
• Корозивни вещества, детергенти или абразивни пасти не трябва да се използват за
почистване на камъка, могат да надраскат повърхността. Избягвайте ситуации на химическо
замърсяване (паста за зъби, лак или боя за коса, лак за нокти ...), които остават на
повърхността до изсъхване.
• Може да използвате импрегниране, но трябва да бъде специално за природни камъни,
особено за мрамор.
• Петната от масло, грес, лак или восък могат да бъдат отстранени с интензивно
почистващ препарат за природни камъни.

Поддръжка на мивката
• За да остане Вашата каменна мивка хубава на вид, препоръчваме да се импрегнира на всеки
6 месеца, но не по-рядко от веднъж годишно, за да добие защитен слой.
• Между препоръчваните импрегнации е например SAXO импрегнация.
• Използвайте импрегнация за премахване на петна.
• Ако използвате импрегнация с цветови стимулатори, може да подсилите цвета на камъка.

Местоположение на мивката
●

Каменната мивка трябва да се постави на достатъчно издръжлива повърхност,
каменната мивка е много тежка!
• Не препоръчваме да монтирате сами и на свой собствен риск каменната мивка, монтажа би
трябвало да се извърши от майстор, който ще съобрази тежестта и структурата на мивката.
• Пакетът не включва батерия и кран, можете да изберете батерията според Вашите
предпочитания. Не носим отговорност, ако решите да пробивате мивката, за да монтирате
кран.
• Не препоръчваме да нарушавате структурата на мивката, възможно е рекламацията Ви да не
бъде призната.
• Каменните мивки не са устойчиви на замръзване, не препоръчваме да ги оставяте навън през
зимните месеци.
Мивките от оникс могат да бъдат осветени чрез инсталиране на LED светлини или халогени,
насочени към мивката или под нея. Електротехник ще Ви обясни как трябва да се монтират
безопасно.

