
INSTRUKCJA PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA WYROBU 
 
UWAGA:  
ABY JAK NAJDŁUŻEJ CIESZYĆ SIĘ PIĘKNEM POWIERZCHNI WYROBU I UNIKNĄĆ UPORCZYWYCH PLAM (NP. Z 
FARBY DO WŁOSÓW, SZMINKI I INNYCH PRODUKTÓW O DZIAŁANIU BARWIĄCYM), NALEŻY CZYŚCIĆ 
POWIERZCHNIĘ NATYCHMIAST PO ZABRUDZENIU. 
 
TEMPERATURA WODY DO MYCIA BRODZIKA NIE POWINNA PRZEKRACZAĆ 75°C. 
 
NIE UŻYWAĆ ŚRODKÓW DO MYCIA I PIELĘGNACJI ŁAZIENEK ZAWIERAJĄCYCH BARWNIKI NATURALNE LUB 
SZTUCZNE. PRZED UŻYCIEM ŚRODKA CZYSZCZĄCEGO SPRAWDZIĆ JEGO DZIAŁANIE NA NIEWIDOCZNEJ 
POWIERZCHNI WYROBU. 
 
NIEPRAWIDŁOWA PIELĘGNACJA WYROBU GROZI JEGO USZKODZENIEM I UNIEWAŻNIENIEM GWARANCJI. 
 
ZALECENIA DLA POWIERZCHNI BŁYSZCZĄCYCH 

1. Do regularnego czyszczenia zaleca się uniwersalne środki czystości pozbawione działania ściernego, 
łagodne płyny do mycia naczyń lub produkty przeznaczone do mycia powierzchni z połyskiem. 

2. Po każdym użyciu wypłukać powierzchnię wewnętrzną wodą i wyczyścić bawełnianą ścierką. 
3. Zalecamy woskowanie powierzchni produktu raz w miesiącu, co przedłuży jej estetyczny wygląd. 
4. Uporczywe zabrudzenia (plamy z tłuszczu, oleju, farb lub tuszu, a także pleśń) należy usuwać ciepłą wodą z 

łagodnymi detergentami lub wodą z mydłem. 
5. Nie czyścić powierzchni ściernymi środkami czystości. Jeżeli środek czystości wydaje się szorstki, gdy 

rozcierany między palcami, nie używać go do czyszczenia powierzchni z połyskiem. 
6. Niewielkie rysy można usunąć pastą polerską. 
7. Można usunąć rysy z powierzchni mokrym drobnoziarnistym papierem ściernym. Najpierw użyć papieru o 

ziarnie 1500 – w razie potrzeby zmienić ziarno na 3000. Następnie wypolerować powierzchnie 
drobnoziarnistą pastą polerską (przeznaczoną do podłoży malowanych). 

8. Kamień usuwa się octem rozcieńczonym wodą. 
 
 
ZALECENIA DLA POWIERZCHNI MATOWYCH 

1. Do regularnego czyszczenia zaleca się uniwersalne środki czystości pozbawione działania ściernego lub 
łagodne płyny do mycia naczyń. 

2. Po każdym użyciu wypłukać powierzchnię wewnętrzną wodą i wyczyść bawełnianą ścierką. 
3. Plamy uporczywe (z tłuszczu, oleju, farb, tuszu lub pleśni) można usuwać łagodnym mleczkiem. 

Doczyszczenie powierzchni może wymagać nieco wysiłku. 
UWAGA: ŚRODKÓW CZYSTOŚCI O DZIAŁANIU ŚCIERNYM UŻYWAĆ Z DUŻĄ OSTROŻNOŚCIĄ. 

4. Zalecamy natrzeć raz w miesiącu powierzchnię produktu za pomocą oliwki do skóry, co przedłuży 
estetyczny wygląd wyrobu. 

5. Uporczywe zabrudzenia należy usuwać ciepłą wodą z łagodnymi detergentami lub wodą z mydłem. 
6. Rysy na powierzchni można usunąć szorstką gąbką, a następnie przetrzeć oliwką. Kamień usuwa się octem 

rozcieńczonym wodą. 
 
 
 


