Instrukcja użytkowania i konserwacji posadzki marmurowej
1.Po ułożeniu posadzka powinna być umyta specjalnym płynem do usuwania pyłu i pozostałości
kleju
2.Po ułożeniu posadzki przez około miesiąc mogą się pojawiać na kamieniu wilgotne plamy gdyż
kamień jest materiałem o dużej paroprzepuszczalności i w ten sposób odparowuje się wilgoć
zawartą w kleju.
3.Po wyschnięciu powinna zostać zaimpregnowana specjalnym preparatem( firmy Akemi, Tenax,
Sarsil itp.) przeznaczonym do danego rodzaju kamienia.
4.Podczas użytkowania posadzkę można przemywać samą wodą ( ciepłą) lub z dodatkiem środków
czystości dedykowanych do kamienia (marmuru, granitu) firm Akemi,Tenax,Remmers .Zakazane jest
używanie środków które nie są przeznaczone do użycia z marmurem i wapieniem.
5.Ważne jest usuwanie ( lub zapobieganie)piasku nanoszonego przez użytkowników gdyż może to
rysować powierzchnię płytek.
6.Nie należy używać chemii zawierającej kwasy ( np. cytrynowy) gdyż może to spowodować
uszkodzenie poleru.
7.W razie rozlania oleju ,tłuszczu , barszczu ,wina i tym podobnych substancji należy szybko je
usunąć z powierzchni kamienia.
8.Raz w miesiącu lub raz na kwartał zależnie od natężenia ruchu posadzka powinna być pastowana
preparatem przeznaczonym do kamienia naturalnego.
9.Miejscem podlegającym szczególnej kontroli powinno być miejsce styku płyt kamiennych z
terenem otwartym ( czyli hole, szatnie, klatki schodowe) gdzie będzie miało miejsce nanoszenie
piasku i innych substancji. Szczególnie groźne są w okresie zimowym sole którymi posypuje się
chodniki – nie mogą one dostać się na powierzchnię marmuru gdyż może to prowadzić do uszkodzeń.
Należy zastosować bariery przechwytujące tego typu substancje (wycieraczki itp.)
10.Zabronione jest uderzanie posadzki , zrzucanie ciężkich przedmiotów, wjeżdzanie ciężkimi
wózkami .Do usuwania zanieczyszczeń nie wolno używać ostrych przedmiotów.
11.Myjac posadzki nie dopuszczać do zalegania wody – może to prowadzić do okresowych
przebarwień.
12.Nie należy pozostawiać na posadzce przedmiotów mogących korodować ,barwić ,lub zmieniać
właściwości kamienia
13.Należy dokonywać okresowych przeglądów posadzki kamiennej co 2 lata przez wykwalifikowanego
kamieniarza z tytułem zawodowym mistrza kamieniarskiego – ocena powinna polegać na sprawdzeniu stanu
posadzki, wskazaniu miejsc o podwyższonym zużyciu , doradztwo w użyciu środków ochrony .Ocena
powinna zostać zakończona pisemnym protokołem .
14.W razie pytań lub niejasności prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta.

