Broszura informacyjna
Konserwacja i użytkowanie produktów z materiału Solid Surface

Dziękujemy za wybór produktów Solid Surface wykonanych przez firmę
Roca Pool-Spa. Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wskazówkami
dotyczącymi konserwacji oraz użytkowania materiału Solid Surface
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zawartymi w niniejszej broszurze. Ich stosowanie pozwoli Państwu
zachować czystość oraz atrakcyjny wygląd produktu przez wiele lat.

Codzienna pielęgnacja wyrobów z materiału Solid Surface

Przywrócenie faktury powierzchni

Wystarczy stosować kilka prostych zasad, aby utrzymać produkty w czystości
Najskuteczniejszą metodą pozbycia się zacieków z wody i mydła powstałych
w codziennym użytkowaniu produktu jest ich bieżące usuwanie. W tym celu
należy użyć miękkiej, nawilżonej wodą szmatki (bawełnianej lub frotte).
W celu usunięcia lekkich zabrudzeń należy stosować delikatne mleczka
i detergenty przeznaczone do codziennej pielęgnacji łazienki.
Usuwanie kamienia i rdzy jest możliwe przy użyciu wilgotnej, delikatnej
szmatki wraz z preparatem przeznaczonym do danego rodzaju nalotu.

Jeżeli po usunięciu zabrudzenia faktura czyszczonego miejsca ulegnie
zmianie (np. zmatowieje), można przywrócić pierwotny wygląd powierzchni
polerując ją wilgotną, miękką

szmatką z dodatkiem lekko ściernego

detergentu takiego jak np. mleczko Cif. Po czyszczeniu należy zawsze
usunąć resztki detergentu spłukując je dużą ilością ciepłej wody. Osuszenie
produktu po jego wyczyszczeniu pozwoli zapobiec powstawaniu zacieków
z wody.

Usunięcie zarysowań - odnawianie produktu

Po każdym czyszczeniu należy usunąć resztki detergentu dokładnie opłukując

Jedną z zalet materiału Solid Surface jest jego odnawialność. Jednorodna
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powierzchni czystą szmatką.
Zaleca się także, aby przed pierwszym użyciem produktu powierzchnia
materiału została zabezpieczona środkiem przeznaczonym do impregnacji
materiałów kompozytowych.

Usuwanie uporczywych plam
Plamy powstałe w skutek zabrudzenia powierzchni środkami silnie brudzącymi
(np. kosmetyki, kawa, wino, popiół z papierosów, nieagresywne detergenty)
należy usunąć najszybciej, jak to możliwe, zbierając nadmiar substancji miękką

Jeżeli plama nie została usunięta trzeba zastosować preparaty lekko ścierne
(mleczko Cif, pasta Sama). Preparat należy nanieść na plamę miękką, wilgotną
szmatką. Zabrudzenie usunąć wykonując ruchy okrężne. W przypadku
silniejszego zabrudzenia konieczne jest zastosowanie drobnoziarnistego
papieru ściernego.
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produktu. Usługi te świadczone są przez Autoryzowanych Serwisantów
Roca. W celu otrzymania danych kontaktowych do najbliższego serwisu
prosimy o kontakt z Infolinią pod numerem: 801 88 76 22.

Uwagi ogólne - charakterystyka materiału
Każdy produkt nieodpowiednio użytkowany lub źle konserwowany może
zostać uszkodzony. Najczęstsze problemy skutkujące utratą świadczeń
gwarancyjnych mogą powstać w wyniku:

•

stosowania agresywnych środków chemicznych (np. środków na
bazie acetonu, agresywnych rozpuszczalników, środków do

szmatką. Następnie należy zastosować metodę czyszczenia, jak w przypadku
codziennej pielęgnacji.

materiału

udrażniania kanalizacji, itp.),

•

kontaktu produktu z silnymi środkami chemicznymi, wrzącymi
płynami oraz gorącymi przedmiotami,

•

mechanicznego uszkodzenia, a w szczególności uderzenia lub
zarysowania ostrym przedmiotem.

Naturalną właściwością wszystkich materiałów typu Solid Surface w ciemnej
kolorystyce jest mniejsza odporność na zarysowania i wyższe zużycie
podczas codziennego użytkowania.

