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POKYNY NA ÚDRŽBU TECHNICKÉHO KAMEŇA 
 
Bežné čistenie povrchu pracovnej dosky z technického kameňa je menej náročné ako pri granite, mramore, 

vápenci alebo žule a nevyžaduje použitie impregnácie (iba pri vysoko namáhaných povrchoch alebo pri 

špeciálnej povrchovej úprave je nutné impregnáciu po čase obnoviť, je to však vhodné zveriť špecializovanej 

firme). 

 

Bežné každodenné čistenie: 

 
Rozliate tekutiny jednoducho vsiaknite do kuchynskej utierky a umyte mäkkou látkou, teplou vodou 

a tekutým (neabrazívnym!) čistiacim prostriedkom. 

 

Čistenie zaschnutých nečistôt a škvŕn: 

 
Väčšinu škvŕn je možné odstrániť bežným každodenným čistením, poprípade drsnou stranou špongie. 

Zaschnuté nečistoty ako: žuvačky, jedlo (hlavne s obsahom oleja, horčice, kari,...), či škvrny zapríčinené 

mastnotou alebo farbami na vodnej báze, ktoré nejdú odstrániť použitím bežného každodenného čistenia ani 

špongie, najprv jemne zoškrabte tupou plastovou škrabkou. Následne povrch vyčistite čistiacou hubkou (pri 

ktorej nehrozí poškriabanie) a sprejovým (opäť neabrazívnym!) kuchynským čističom, ktorý nechajte 

pôsobiť 30 sekúnd. Potom len opláchnite horúcou vodou a osušte čistou látkou. Ak je to potrebné, postup 

zopakujte. 

 

Na ešte viac zaschnuté škvrny alebo iné škvrny, ktoré nie je možné odstrániť takýmto bežným čistením, 

použite krémový (nie drsný) čistič, nanesený na vlhkej špongii a celú plochu čistite veľkými krúživými 

pohybmi. Opäť dobre opláchnite horúcou saponátovou vodou a vysušte čistou látkou. Tento spôsob čistenia 

používajte, len keď je to nevyhnutné, sústavné čistenie týmto spôsobom by mohlo spôsobiť stratu lesku. 

 

Nie je vhodné: 

 
Krájať potraviny či iné výrobky priamo na pracovnej doske. 

Odkladať horúce predmety na povrch dosky - na to prosím použite špeciálne podložky, keďže kameň sa 

môže pri teplotnom šoku poškodiť a prasknúť. 

Pri manipulácii s riadom alebo inými predmetmi majte zvýšenú opatrnosť hlavne pri hranách a rohoch 

dosky. 

Odporúča sa nevystavovať materiál nikam, kde by mohol prísť do styku s UV žiarením. 

Nepoužívať: kovové čistiace pomôcky, alkalické čističe, čističe obsahujúce chlór, kyselinu fluorovodíkovú, 

lúh sodný, bielidlá, rozpúšťadlá a riedidlá. 

Dodržujte aj ostatné základné pokyny pre používanie a ošetrovanie materiálu, ktoré ste dostali spolu 

s týmto návodom (Zodiaq, Okite, Technistone a Silestone). 

Pracovná doska z tech. kameňa má vysokú tvrdosť - 7 z 10 v Mohsovej škále tvrdosti. Z uvedenej 

vlastnosti vyplýva, že je možné tech. kameň poškriabať, respektíve ináč poškodiť s predmetom s 

rovnakou alebo vyššou tvrdosťou. Neodporúča sa „klepanie rezňov“ priamo na pracovnej doske 

z dôvodu možného poškodenia povrchu. Odporúčame použiť drevenú podložku. 
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