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Běžná údržba 
 

Kompaktní materiály jsou díky své v podstatě až nulové poréznosti při každodenním 

používání vysoce odolné vůči znečištění chemickými výrobky.  

 

Toto je činí ideální pro použití jako kuchyňské pracovní plochy a další interiérové i 

exteriérové povrchy. 

 

Pro běžné čištění doporučujeme použití Q-Action a houbičky, případně houbičky s měkkými 

vlákny.  

 

Pokud není tento výrobek k dispozici, je 

nejlepší alternativou neutrální mýdlo a voda. 

 

Čištění těžko odstranitelných nečistot 
 

V případě agresívních nečistot pocházejících z 

výrobků odolných vůči 

běžným čisticím prostředkům, anebo protože 

zůstaly na pracovní ploše nečistoty neodstraněné, doporučujeme použití specifičtějších 

výrobků jako: rozpouštědla (aceton nebo univerzální rozpouštědlo). 

 

Druhy nečistot a odpovídající čisticí prostředky 
 

 
NEČISTOTA 

 
ČISTICÍ PROSTŘEDEK 

Tuk a olej Zásaditý čisticí prostředek / rozpouštědlo 

Inkoust Rozpouštědlo 

Rez Kyselina 

Kotelní kámen Kyselina 

Víno Zásaditý čisticí prostředek / kyselina 
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Pryž na pneumatiky Rozpouštědlo 

Zmrzlina Zásaditý čisticí prostředek 

Pryskyřice / lak na nehty Rozpouštědlo 

Káva Zásaditý čisticí prostředek / kyselina 

Svíčkový vosk Rozpouštědlo 

Zbytkový cement Kyselina 

Sádra Kyselina 

Epoxidové lepidlo a injektážní malta Rozpouštědlo 

Cola Oxidační činidlo 

Ovocné šťávy Oxidační činidlo 

Dehet Rozpouštědlo 

Nikotin Rozpouštědlo / oxidační činidlo 

 

 

Kyselé čisticí prostředky mohou obsahovat jakýkoliv produkt obsahující kyselinu nebo 

odrezovací činidlo atd. Zásadité výrobky obsahují základní čisticí prostředky, čpavek apod.. 

 

Rozpouštědla mohou obsahovat výrobky jako univerzální rozpouštědlo, terpentýn (lakový 

benzín), aceton, alkohol atd. Oxidační činidla obsahují produkty jako peroxid vodíku a 

zředěné bělící činidlo. 

 

 

Předcházení úderům 
 

I když jde o mimořádně odolné materiály, je třeba předcházet úderům ve více exponovaných 

oblastech (rohy, okraje, šikmé plochy atd.). Stejně tak není doporučeno řezání přímo na ploše, 

používání kovových houbiček či jiných brusných částí a není doporučen přímý styk s 

plameny či kovovými součástmi elektrických kotlů, ploch na vaření nebo pečících trub 

 

 

Výkonnost při styku s horkými předměty 
 

U materiálů Dekton, Neolith, Inalco iTOPker a Laminam je  možné smažicí pánve, hrnce, 

kastroly, kávovary apod. klást na pracovní plochy bezprostředně po použití. Na nechráněné 

povrchy je možné pokládat i elektrické přístroje vydávající teplo. Tyto materiály jsou je 

navržené tak, aby odolávaly teplotám vydávaným kuchyňskými potřebami při domácím 

použití. 

U ostatních materiálů je doporučeno používat izolační podložku či jinou tepelnou ochranu. 
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Obecná doporučení 

 

o Při použití čistících prostředků postupujte vždy dle doporučení od výrobce, čtěte složení a 

způsob použití, hlídejte dobu působení, ředění přípravku a bezpečnostní listy 

 

o Před každým použitím zvoleného čistícího prostředku doporučujeme provést zkoušku na 

malé ploše 

 

o Po použití čistících prostředků je vždy nutné povrch výrobku důkladně omýt čistou vodou 

 

o Vyhněte se potřísnění desky silnými čističi odpadů, toalet, trouby, grilu, nerezu a 

digestoří. Tyto čističe mohou obsahovat látky, které způsobují nevratné změny ve 

struktuře a barvě materiálu (např. SAVO čistič nerezu, CIF čistič digestoří) 

 

o Přestože jde o materiály s jedinečnou tvrdostí, kompaktností a nízkou až nulovou 

nasákavostí, doporučujeme pravidelnou údržbu a čištění povrchu 

  

o Na trhu jsou dostupné I speciální prostředky určené ke zvýšení ochrany materiálu tzv. 

impregnace, vhodnost použití, doporučený postup a pravidelnou obnovu vždy konzultujte 

s odbornou firmou či výrobcem takového výrobku 

 

 

Kde nakoupit nebo se poradit? 

 

http://www.kamenda.cz/cisteni   
 

http://www.kamenda.cz/cisteni

