
 

 

 

 

 

Instrukcja użytkowania i  konserwacji wapienia pińczowskiego 

1.Po ułożeniu kamienia przez około miesiąc mogą się pojawiać na kamieniu wilgotne plamy gdyż 

kamień jest materiałem o dużej paro przepuszczalności i w ten sposób odparowuje się wilgoć 

zawartą w kleju. 

2.Po ułożeniu elementy wykonane z wapienia należy zaimpregnować aby zmniejszyć nasiąkliwość 

kamienia i uniemożliwić rozwój glonów i mchów. Impregnacja ułatwia także usuwanie plam. 

Należy używać preparatów przeznaczonych do impregnacji wapienia. Przykładowi producenci 

preparatów :Tenax, Sarsil, Akemi, Remmers , Consil. 

3.Na powierzchni kamienia mogą pojawić się po montażu wykwity z białej soli wapiennej. Jest to 

naturalne po montażu i zanika z czasem. Impregnacje należy przeprowadzić po umyciu powierzchni 

kamienia i po zakończeniu procesu patynacji i utwardzenia powierzchni który trwa około 3 

miesiące od cięcia kamienia w zakładzie produkcyjnym. 

4.Proces impregnacji należy powtarzać co 2 lata lub 8 cykli mycia chyba że producent impregnatu 

zaleca inaczej. Wykonuje się w okresie letnim, w czasie bezdeszczowej pogody gdy kamień jest 

wysuszony słońcem. Wcześniej powierzchnia musi być umyta i wyczyszczona bez smug i 

zacieków. 

Nakładać należy preparat pędzlem, wałkiem lub opryskiwaczem. Jeśli preparat nie jest preparatem 

anty graffiti , można nanieść taki preparat po impregnacie. 

5.Mycie kamienia – zaleca się nie częściej niż 2 razy do roku w celu usunięcia brudu. Wykonywać 

w temperaturze dodatniej ( od 5stopni do 25 stopni Celsjusza).Używać wody bez dodatków 

środków czyszczących, o temp nie przekraczającej 30 stopni i ciśnieniu nie większym niż 5 MPa. 

Zabrania się szorowania i tarcia powierzchni kamienia. 

6.Operacje usuwania śniegu i lodu należy przeprowadzać tylko poprzez zamiatanie. Nie dopuszcza 

się kucia i skrobania. 

6.Nie należy używać chemii zawierającej kwasy gdyż może to spowodować uszkodzenie kamienia. 

7.W razie rozlania oleju ,tłuszczu , barszczu ,wina i tym podobnych substancji należy szybko je 

usunąć z powierzchni kamienia. 

8.Miejscem podlegającym szczególnej kontroli powinno być miejsce styku elementów kamiennych 

z chodnikami – należy unikać narażenia wapienia na kontakt z solą do posypywania posadzek. 

9.Zabronione jest uderzanie , zrzucanie ciężkich przedmiotów, wjeżdżanie ciężkimi wózkami .Do 

usuwania zanieczyszczeń nie wolno używać ostrych przedmiotów 

10.Myjąc nie dopuszczać do zalegania wody – może to prowadzić do okresowych przebarwień. 

11.Nie należy pozostawiać na kamieniu przedmiotów mogących korodować ,barwić lub zmieniać 

właściwości kamienia. 

12.Należy dokonywać okresowych przeglądów j co 2 lata przez wykwalifikowanego kamieniarza z tytułem 

zawodowym mistrza kamieniarskiego – ocena powinna polegać na sprawdzeniu stanu okładziny, wskazaniu miejsc o 

podwyższonym zużyciu , doradztwo w użyciu środków ochrony .Ocena powinna zostać zakończona pisemnym 

protokołem . 

13.W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta. 

 

  


