Vlastnosti polymerního kamene Corralit
Corrallit je originálním Solid Surface materiálem vyráběným exkluzivně v České republice.
Díky kvalitě vstupních surovin a systému kontrol si na tento materiál dovolujeme
poskytnout výjimečnou záruku 15 let.
Vlastnosti polymerního kamene:
vhodný pro styk s potravinami

odolnost vůči UV záření

odolnost vůči běžným
domácím chemikáliím

příjemný na dotek díky
povaze materiálu

tepelná odolnost až do 180°C

opravitelnost

žádné spáry

snadné čištění

Upozornění:
Na tmavých dekorech budou více viditelné škrábance, prach a běžné opotřebení oproti
světlým dekorům. Doporučujeme je nepoužívat tam, kde je povrch vystaven intenzivnímu
používání a zátěži.

Návod na čištění a údržbu materiálu Corralit
Denní čištění
Pro každodenní péči o povrch polymerního kamene postačí plochu setřít vlhkým
hadříkem a vytřít do sucha. Pokud nečistoty přesto zůstávají na povrchu, použijte
dostupné čistící mléko a místo ošetřete včetně širšího okolí. Poté plochu opláchněte
vodou a vytřete do sucha.

Vytrvalejší nečistoty
Hrubější nečistoty způsobené ovocnými šťávami, kávou nebo vínem lze odstranit
čistícím mlékem nebo tekutými čistidly na bázi louhu s chlorem.
Další možností je použití hrubější strany kuchyňské houbičky spolu s abrazivními
čistícími prostředky. U povrchů v úpravě lesk je zapotřebí renovovat lesk čistícím
mlékem v celé ploše krouživými pohyby. Plochu poté opláchněte vodou a vytřete do
sucha.
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Skvrny/škrábance
Polymerní kámen je homogenní a nenasákavý materiál odolávající většině v domácnosti
používaných chemikálií. Přesto chraňte svůj povrch před agresivními látkami typu
rozpouštědla, acetony, odstraňovače na lak/ barvy stejně tak jako odstraňovače a čističe
kovů, kuchyňských spotřebičů, odpadů a WC.
Povrch polymerního kamene není určený pro přímé krájení na ploše. Ostré předměty
zanechávají na povrchu stopy.

Čištění dřezu
Dřezy z polymerního kamene jsou obzvláště vystaveny nebezpečí skvrn a proto
doporučujeme pravidelné čištění abrazivním čistícím mlékem. K odstranění vodního
kamene lze použít běžně dostupné přípravky.

Tmavé dekory
Na tmavých dekorech jsou viditelné stopy po běžném používání mnohem rychleji než na
dekorech světlých. Péče o tyto povrchy je náročnější a doporučujeme povrch pravidelně
ošetřovat přípravky s hydrofobním efektem.

Teploty
Na povrch polymerního kamene nikdy neodkládejte horké předměty. Materiál Corralit je
sice odolný vůči vyšším teplotám, ale extrémní teplo ho může poškodit stejně tak jako
většinu používaných povrchů. Pro odkládání vždy používejte podložky k tomu určené a do
dřezu neodkládejte nádobí bezprostředně po vaření. Vylévejte vařící tekutinu do dřezu
z polymerního kamene pouze pod studenou tekoucí vodou.

Poškození
V případě hlubokých škrábanců a dalších druhů trvalého poškození se vždy obracejte na
výrobce nebo dodavatele polymerního kamene. Oprava Vám bude provedena odborným
způsobem s nejlepším možným výsledkem.
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