
 

 

 

Zasady eksploatacji i konserwacji wyrobów z kamienia naturalnego oraz konglomeratów 
 
1. Wytyczne dotyczące czyszczenia: a. używać tylko miękkich materiałów czyszczących (unikać twardych 

myjek oraz gąbek); b. stosować tylko delikatne preparaty czyszczące przeznaczone do kamienia 
naturalnego, lub delikatne środki o neutralnym odczynie; c. silne zabrudzenia i plamy należy usuwać 
natychmiastowo specjalistycznymi środkami przeznaczonymi do konkretnego rodzaju plam. d. w 
niektórych przypadkach należy zwrócić również uwagę na jakość wody używanej do czyszczenia, ponieważ 
mocno zakamieniona lub zanieczyszczona woda może pozostawiać plamy na wyrobie. 
  

    
2. Użytkowania wyrobów z kamienia naturalnego: a. zaleca się regularną impregnację materiału środkami 

przeznaczonymi do impregnowania kamienia naturalnego; b. należy unikać kontaktu wyrobu z kamienia 
naturalnego z następującymi substancjami: ocet, kwasy z owoców cytrusowych, wino, kawa, herbata, 
oleje, soki i napoje kolorowe, chlor, chemia odkamieniająca oraz inne silne środki chemiczne. c. w 
przypadku wystąpienia kontaktu z wyżej wymienionymi substancjami należy niezwłocznie usunąć plamę, 
celem uniknięcia trwałego zaplamienia lub zmatowienia powierzchni; d. unikanie przesuwania po 
wyrobach z kamienia naturalnego innych wyrobów o ostrych lub szorstkich wykończeniach, które mogą 
spowodować zarysowania jak na przykład mydelniczka ceramiczna, doniczki na kwiaty i tym podobne.  

 

Zasady montażu wyrobów z kamienia naturalnego oraz konglomeratów  
1. Do montażu wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się używanie elastycznych klejów montażowych o 

przeznaczeniu do kamienia naturalnego. W przypadku kamieni o jasnych odcieniach należy używać kleju o 
białym kolorze, celem uniknięcia powstania plam. 
 

2. W przypadku stosowania pian montażowych dopuszczalne jest stosowanie jedynie piany montażowej o 
niskim stopniu rozprężania, z zachowaniem wytycznych Producenta.  

 
 

 3. Zaleca się używanie silikonów przeznaczonych do kamienia naturalnego o neutralnym odczynie oraz 
unikanie stosowania silikonów octowych.  
 

Zasady transportowania i składowania wyrobów z kamienia naturalnego oraz 
konglomeratów  

1. Do transportu wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się stosowanie specjalistycznych stojaków do transportu 
oraz ich zabezpieczenie pasami transportowymi. Wyroby powinny być przewożone w oparciu na jednej z krawędzi 
z możliwie maksymalny podparciem powierzchni. Należy unikać transportu na płask.  

 2. Do składowania wyrobów z kamienia naturalnego zaleca się stosowanie specjalistycznych stojaków do 
składowania oraz ich zabezpieczenie pasami transportowymi. Wyroby powinny być składowane w oparciu na 
jednej z krawędzi z możliwie maksymalny podparciem powierzchni. Należy unikać składowania na płask.   

 


