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Materialele și produsele TechniStone® se regăsesc printre produsele de cea mai înaltă calitate și 

cele mai durabile disponibile în prezent pe piață. Pentru a oferi o viață durabilă lucrărilor 

executate din materiale TechniStone®, este necesar de urmat câteva sfaturi simple, dar 

importante. În acest fișier, vă împărtășim recomandări de bază și orientări pentru utilizarea 

zilnică și întreținerea regulată a produselor TechniStone®, astfel încât frumusețea lor să rămână 

neschimbată, iar piatra să vă bucure prin proprietățile ei.  

TECHNISTONE RECOMANDĂ: 

 Pentru a proteja pe termen îndelungat aspectul lucios, nu se recomandă tăierea regulată a 

alimentelor sau a altor produse direct pe suprafața blatului. 

 Fiți prudenți în timp ce utilizați cuțite speciale și obiecte ascuțite (cuțite pentru steak, ace 

de grătar ș.a.) 

 Ustensilele din fier fierbinți / din oțel inoxidabil, țigările, lămpile ș.a. pot provoca daune 

materiale semnificative. 

 Evitați utilizarea agenților de curățare care conțin acid clorhidric, acid fosforic, hidroxid 

de sodiu, peroxid de hidrogen și alți aditivi de curățare – aceștia pot provoca modificări 

ireversibile ale culorii materialului (agenți de curățare a grăsimii, ruginei, scărilor ș.a.)   

 

DESFĂȘURAT: 

Procedați cu precauție atunci când manipulați ustensile și alte obiecte metalice, în special pe 

marginile sau colțurile suprafeței (chiar și cea mai grea (rezistenta) piatră poate fi deteriorată de 

obiectele grele). 

Petele cauzate de substanțe lichide (cafea, ceai, ulei, suc din fructe și legume, sânge, agenți de 

curățare a bucătăriei ș.a.) trebuie îndepărtate cu apă cât mai curând posibil sau prin utilizarea 

unuia dintre agenții de curățare recomandați, dacă este necesar. 

Este posibilă tratarea materialului TechniStone® cu agenți de curățare neconcentrați. Cu toate 

acestea, vă recomandăm să utilizați pentru întreținerea frecventă produse ale următoarelor 

companii: Technistone, a.s. (Orange cleaner), Fila, Bellinzoni, HG International, Moeller 

Chemie, Lithofin, Akemi, Lasselsberger, Tenax ș.a. 

Există, de asemenea, produse speciale pe piață, menite să crească protecția împotriva petelor 

(impregnări, diverse produse care conțin ceară). Se recomandă utilizarea TS Protection.  

 

CURĂȚAREA ZONELOR SURPASOLICITATE 

În general, este recomandat de a încredința companiilor specializate curățarea zonelor cu trafic 

ridicat (zonelor suprasolicitate). Cu toate acestea, enumerăm cel puțin câteva dintre cele mai 

importante reguli: 

 



 Pentru curățarea plăcilor foarte murdare, utilizați numai produse recomandate și nu 

amestecuri de substanțe chimice. 

 Pentru protecția produsului TechniStone® în zonele cu trafic ridicat, utilizați agenți de 

protecție și de impregnare recomandați. 

Sfat: În cazul unei uzuri mecanice mai mari a produsului, în combinație cu prezența mai mare de 

contaminanți abrazivi și lichizi, este de așteptat și recomandată îngrijirea profesionistă. 

 

SUPRAFEȚE SPECIALE 

Pentru a proteja produsele cu suprafețe speciale, utilizați produse de impregnare 

(impermiabilizare si protectie) recomandate de producător.  

În funcție de nivelul de încărcare, este necesar să reînnoiți din când în când impregnarea. Se 

recomandă încredințarea acestei proceduri unei companii specializate. Odată ce stratul de 

protecție sau impregnare este aplicat, se va lasa timp de 15 minute dupa care se va sterge excesul 

de solutie impregnanta cu o laveta de hartie.  
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TechniStone® combină materii prime naturale de înaltă calitate selectate cu tehnologii de 

amestecare și modelare de ultimă generație. Acest lucru creează un produs care combină 

creativitatea naturii și durabilitatea materialelor moderne. 

Clienții apreciază foarte mult caracteristicile TechniStone®, inclusiv: nonabsorbția și 

nonporozitatea sau rezistența ridicată la zgârieturi și substanțe chimice, precum și o mare 

varietate de culori și finisaje, variația grosimii și dimensiunilor. Utilizarea cuarțului se regăsește 

în: interior și uneori in exterior (in anumite finisaje), în proiecte private sau publice și în clădiri 

industriale, cel mai adesea sub formă de blaturi de bucătărie și baie, pavele, scări, gresie etc. 
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Este destul de ușor să păstrați suprafața lucrărilor din quartz la fel de perfectă ca în prima zi. Cu 

toate acestea, dacă nu ați putut găsi o soluție la problema dvs. sau dacă aveți îndoieli cu privire la 

ce produs să folosiți pentru curățare, consultanții Art-Granit vă vor ajuta cu plăcere. 


