
Instrukcja użytkowania blatów kamiennych 

MARIO & PABLO s.c. 

 

Prawidłowe korzystanie z blatów Mario & Pablo s.c. Mariusz Kurdziel, Paweł Domagała w 

Krakowie jest warunkiem długotrwałego efektu, korzystnego wyglądu i zachowania praw 

dotyczących reklamacji towaru: 

 

1.Konglomeraty kwarcytowe i spieki kwarcowe: 

 

-do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia; 

-przy opornych plamach można zastosować aceton, środki zawierające trójchloroetylen lub 

rozcieńczalnik do farb, następnie spłukać czystą wodą; 

-na konglomeracie nie zaleca się stosowania produktów na bazie chloru, wybielaczy, zasadowych 

detergentów czyszczących powyżej pH6, a także środków typu cif, w których składzie znajduje się 

materiał ścierny (mikrogranulki) ; 

-w przypadku silniejszego zabrudzenia na spiekach kwarcytowych zaleca się użycie: 

-neutralnego detergentu lub wybielacza: plamy z oleju, coli, cytryny, kawy, herbaty, pisaka 

permanentnego, octu;  

-zasadowy detergent: plamy z tłuszczu; 

 -kwaśny detergent: rdza i plamy po metalu; 

-nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyścików; 

-zalecany środek do konserwacji powierzchni kamiennych to Lithofin® MN przeciw plamom; 

 -podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie 

odstępu od krawędzi blatu. W przypadku spieku nie zaleca się używania noży ceramicznych 

bezpośrednio na blacie, gdyż mogą powstać rysy. Należy również unikać przesuwania po blacie 

naczyń ceramicznych; 

-nie stawiać gorących garnków bezpośrednio na blacie z konglomeratu; 

-należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także 

podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań; 

-w przypadku zabrudzenia konglomeratu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy 

w jak najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać 

kontaktu blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, 

grilla, udrożniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona; 

-znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione; -konglomerat 

kwarcytowy nie jest odporny na działanie promieni UV; 

-należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty; 

-na spieku kwarcowym nie zaleca się stawiania gorących naczyń o temperaturze powyżej 200°C 

 

Dodatkowo dla spieku w wykończeniu polerowanym: 

-nie zaleca się bezpośredniego krojenia oraz przesuwania metalowych i kamiennych naczyń; 

-należy unikać długotrwałego zaplamienia, gdyż powierzchnia polerowana jest bardziej podatna na 

powstawanie plam, niż w przypadku wykończenia matowego; 

 

2.Kamienie naturalne - granity, marmury, onyksy i trawertyny: 
 

-aby powierzchnie granitowe zachowały swoje właściwości i wygląd należy je regularnie 

impregnować. Zalecamy impregnat Lithofin®; 

-nie należy stosować repelentów, uszczelniaczy, nabłyszczaczy itp.; 

-Należy bezwzględnie unikać kontaktu powierzchni z substancjami chemicznymi i 

rozpuszczalnikami, jak na przykład amoniak lub detergenty na bazie amoniaku, flamastry, markery, 

jodyna, środki do mycia grilla, kwas, zmywacze do paznokci, wybielacze optyczne, długopisy z 

niezmywalnym atramentem, oleiste mydła, inne rozpuszczalniki (szczególnie te do farb, 



zawierające trójchlorek etylenu i chlorek metylenu); 

-nie polerować uszkodzonej powierzchni; 

-do mycia należy używać czystej wody lub środków przeznaczonych do pielęgnacji kamienia; 

-nie stosować szorstkich gąbek oraz metalicznych czyścików; 

-podczas używania noży i tłuczków zaleca się stosowanie desek do krojenia oraz zachowanie 

odstępu od krawędzi blatu; 

-należy zachować ostrożność podczas używania metalowych i ostrych przedmiotów, a także 

podczas przesuwania po blacie, w celu uniknięcia zarysowań; 

-w przypadku zabrudzenia blatu substancjami barwiącymi, oleistymi lub kwaśnymi należy w jak 

najkrótszym czasie usunąć je za pomocą miękkiej szmatki i czystej wody oraz unikać kontaktu 

blatu z substancjami żrącymi, np. środkami do czyszczenia toalety, okapu, piekarnika, grilla, 

udrożniającymi rury. Powierzchnia może zostać trwale uszkodzona; 

-należy unikać uderzeń przez spadające przedmioty; 

-znaczne obciążenie blatu np. siadanie lub stawanie na nim jest zabronione; 

 

-Poddanie procesowi impregnacji impregnatem AKEMI® wg instrukcji powinno być regularne w 

zależności od miejsca przeznaczenia produktu i użytkowania: 

- blaty łazienkowe i łazienki - raz w miesiącu; 

-parapety wewnętrzne, okładziny ścienne - dwa razy w roku; 

-posadzki – raz w miesiącu lub w zależności od użytkowania; 

 

-powierzchnia ma naturalne pory i może przyjmować ciecze, dlatego należy uważać, aby na blatach 

z kamieni naturalnych nie zalegała np. woda, która może wsiąkać i pozostawiać osad mineralny; 

-marmury, trawertyny i onyksy posiadają naturalne pęknięcia i otwory, które podczas produkcji 

zostały zaklejone szpachlą bądź klejem. W miejscach tych materiał jest bardziej wrażliwy na 

zarysowania i zmatowanie np. piasek na butach. Niektóre szczeliny są małe i nie udaje się ich 

wypełnić, po pewnym czasie można zaobserwować zalegający brud w szczelinach - jest to 

normalne zjawisko. Należy przy pomocy urządzenia parowego, bądź szczoteczki wyczyścić 

zalegający brud. 

 

 

 


