LOODUSLIKUST KIVIST VALMISTATUD
TÖÖPINDADE KASUTUS- JA HOOLDUSJUHEND
Exclusive Stone OÜ poolt valmistatud graniidist ja marmorist tööpinnad ja taustakivid on enne
tööpinna paigaldamist või kliendile väljastamist puhastatud ja töödeldud kivikaitse vahendiga.
Soovitame uut töötlemist 3 kuni 4 korda aastas, sõltuvalt kivi liigist ning kasutustihedusest
(heledad kivid umbes 4 korda aastas ja tumedad kivid 3 korda aastas). Korrapärane hooldus
ning õiged puhastusained tagavad Teie tööpindade kauni välimuse aastateks.

TÖÖPINDADE PUHASTAMINE:
Graniitpindadele sobivad neutraalsed (pH 7), õrnalt happelised ( pH 4 – 6) või õrnalt leeliselised
puhastusained (pH 8 – 10). Kontrollige kindlasti enne pesuaine kasutamist selle sildil kirjas
olevat informatsiooni.
Marmori puhastamiseks happelisi puhastusvahendeid kasutada ei tohi. Graniidist ja marmorist
pindu ei tohi puhastada kriipivate ainete ega ka vahenditega.
Väga oluline on puhastada tekkinud plekid võimalikult kiiresti, et mustus ei jõuaks imenduda
kivisse. Graniidi puhul jõuab seda teha ka 20 min jooksul, marmorisse aga imenduvad ained
tema poorsuse tõttu kiiremini. Nii ei pruugi hilisem puhastamine enam tulemust anda ja plekk
jääb kivisse.

PLEKI SATTUMISEL TÖÖPINNALE TEGUTSE JÄRGMISELT:
Mahla, kohvi, õli , rasva või punase veini sattumisel kivile kuivata see koheselt paberist
käterätiga ning pese veega lahjendatud neutraalse pesemisvahendiga (selleks sobivad mitmed
nõudepesuvahendid). Pühi kivi pehme lapiga kuivaks.
Toome veelkord välja ained millega tasuks ümber käia hoolikalt: rasv ja õli, punane vein, kohv ja
tee ning hapud mahlad.
Loodusliku tõõpinna hooldamine tagab tema eksklusiivse välimuse mõningaid põhitõdesid:

selleks järgi



kivile sattunud plekid puhastada kohe, et soovimatud ained ei imenduks kivisse. Kindlasti
ei tohi plekkidel ära kuivada, sest hilisem töötlus ei pruugi anda soovitud tulemust. Kui
kivi ei lähe puhtaks võtke ühendust Exclusive Stone OÜ-ga (tel: 5 126 606 või
info@exclusivestone.ee).



väldi kivi kriipimist – kasuta lõikelauda. Kaasaegsed noad võivad olla valmistatud erilisest
tugevast terasest, mis jätavad poleeritud või lihvitud pinnale kriime.



remondi ja värvimistöö ajaks kata tööpind kinni.



ära kasuta kivi alusena vasardamisel – kivisse võivad tekkida mõrad ning täkked.

Looduslikust kivist tööpinna paigaldamisel anname kliendile kaasa hooldusvahendi, millest
jätkub vähamalt kaheks aastaks.
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