
Правила догляду за виробами зі штучного каменю DuPont Montelli

Montelli за своєю природою - поновлюваний матеріал, оскільки він має суцільну структуру
і однорідність кольору по всій товщині. Більшість ушкоджень, в тому числі наслідки
сильних ударів, впливу високої температури або хімікатів, як правило, можна усунути на
місці, вiдновивши первісну гладку та гігієнічну тверду поверхню.

      

 

  

Для того, щоб цей глянець розподілився рівномірно по всій поверхні, зверніться до
даного керівництва і Ви будете задоволені тим, як Montelli зберігає свою красу .

  

 

        

Забруднення 

  

Порядок дій 

  
    

Повсякденний догляд

  

A-B-C

  
    

Оцет, кава, чай, лимонний сік, овочі, фарби, кетчуп

  

A-B-C-E-I
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Залишки різної змазки, жиру і рослинної олії

  

A-B-C-D-I

  
    

Накип від жорсткої води, мило, мінерали

  

A-B-F-I

  
    

Пилок лілій, шафрану, невеликі подряпини, опіки від   сигарет, взуттевий крем, чорнило, ручка-маркер

  

A-B-C-E-I

  
    

Меркурохром, кров, червоне вино, парфуми

  

A-B-C-D-E-I

  
    

Пролитий лак для нігтів

  

A-B-C-G-I
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Залізо або іржа

  

A-B-C-H-I

  
    

Йод, цвіль

  

A-B-C-E-I

  
      

 

  

•    A. Видалити надлишок бруду м'якою ганчіркою; 
•    B. Промити поверхню теплою водою і витерти насухо м'якою ганчіркою; 
•    C. Скористатися вологою ганчіркою і м'якою абразивною пастою для чищення
(наприклад, Jif active, Bar Keepers Friend); 
•    D. Скористатися абразивною пластиковою мочалкою для миття посуду і протерти
пляму із застосуванням детергента або засобу для очищення твердих поверхонь на
основі аміаку (наприклад, Flash, Mr. Muscle, Comet); 
•    E. Скористатися абразивною пластиковою мочалкою для миття посуду і протерти
пляму із застосуванням будь-якого відбілювача. Відбілювач може викликати
знебарвлення матеріалу Montelli, якщо його після обробки не повністю видалити, добре
помивши поверхню водою. Змити кілька разів теплою водою і протерти насухо м'якою
ганчіркою; 
•    F. Скористатися абразивною пластиковою мочалкою для миття посуду і протерти
пляму із застосуванням стандартного побутового засобу для видалення вапняного
накипу або оцту (Viakal, Lime-lite). Змити кілька разів теплою водою і протерти насухо
м'якою ганчіркою; 
•    G. Скористатися абразивною пластиковою мочалкою для миття посуду і протерти
пляму із застосуванням засобу для видалення лаку, який не містить ацетону. Змити
кілька разів теплою водою і протерти насухо м'якою ганчіркою; 
•    H. Скористатися абразивною пластиковою мочалкою для миття посуду і протерти
пляму із застосуванням засобу для очищення металу або для видалення іржі. Змити
кілька разів теплою водою і протерти насухо м'якою ганчіркою; 
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•    I. Якщо пляма не сходить, звернутися до нашого технічного консультанта (подробиці
наводяться нижче).

  

 

  

Догляд за стільницями з матеріалу Montelli 
Хоча Montelli не поглинає ніякі забруднення та вологу, все ж таки рідини, що пролилися,
краще відразу ж витирати. Скористайтеся вологою ганчіркою і м'якою абразивної 
пастою для чищення або звичайним побутовим знежирюючим засобом. Проводити
очищення необхідно завжди тільки круговими рухами.

  

Вам доведеться вдатися до допомоги абразивної пластикової мочалки і будь-якого
відбілювача тільки при появі дійсно стійких плям, викликаних, зокрема, пилком лілій або
шафраном, а також при невеликих подряпинах. Промийте поверхню кілька разів теплою
водою і витріть м'якою ганчіркою. Завжди після цього відновлюйте загальний глянець,
користуючись м'якої абразивною пастою для чищення, і досягніть ідентичності глянцю
ділянки, що очищується, з усією поверхнею, протираючи поверхню круговими рухами.

  

 

  

На що треба звернути особливу увагу
Високі температури 
Гарячий посуд слід завжди ставити на теплозахисну прокладку, підставку; в іншому
випадку посуд слід залишити на плиті, поки він не охолоне. Ніколи не ставте гарячі
сковороди, зокрема, виготовлені з чавуну, безпосередньо на стільницю з матеріалу
Montelli. Така висока температура може пошкодити будь-яку поверхню! 
Подряпини 
Як і на всіх матеріалах, на матеріалі Montelli при нормальному повсякденному
використанні можуть з'явитися подряпини. Ніколи нічого не ріжте і не рубіть
безпосередньо на поверхні з Montelli - це призведе до появи зарубок на поверхні!
Скористайтеся замість цього дошкою для нарізування. На темних, густо пофарбованих
поверхнях подряпини, пил і звичайні сліди зносу буде видно більш чітко, ніж на більш
світлих текстурованих поверхнях. 
Протока хімікатів 
Випадково пролиті сильні хімікати (наприклад, розчинники, очисники щіток, очисники
металу, очисники, що містять метіленхлорід, кислотні засоби для очищення дренажних
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труб, засоби для видалення лаку для нігтів на основі ацетону і т.д.) необхідно негайно
змити великою кількістю мильної води, щоб уникнути пошкодження стільниць! При
пролітіі лаку для нігтів можна скористатися засобом для видалення лаку без ацетону, а
потім промити поверхню водою. Якщо попадання хімікатів вчасно не виявити або
залишити їх на поверхні в протягом тривалого часу, поверхня може виявитися
зіпсованого.

  

 

  

Що б не сталося, не впадати у відчай! 
Montelli за своєю природою - "поновлюваний" матеріал, оскільки він має суцільний
структурою і однорідністю кольору по всій товщині. Більшість ушкоджень, в тому числі
наслідки сильних ударів, впливу високої температури або хімікатів, як правило, можна
усунути на місці, вiдновивши первісну гладку та гігієнічну тверду поверхню. 
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