
ÎNTREȚINEREA SUPRAFEȚELOR DIN 
MARMURĂ, GRANIT, QUARTZ, CERAMICĂ



Materialele și produsele Art-Granit 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 de Art-Granit, 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 suprafețelor din marmură, granit, 
quarț și ceramică, astfel încât frumusețea lor să rămână neschimbată, iar piatra 
să vă bucure prin proprietățile ei.  



RECOMANDĂRI: 

✓ Evitați pătarea cu alimente și băuturi acide, cum ar 
fi roșiile, citricele, băuturile răcoritoare, cafeaua, vinul, 
sucul de fructe și chiar oțetul, acestea vor deteriora 
marmura. 
✓ Când preparați alimentele pe suprafața blatului de 
marmură, ștergeți imediat orice scurgeri. Soluția ar fi să 
folosiți o foaie de protecție în timpul gătitului – din sili-
con sau plastic pentru a o aplica pe suprafața blatului. 
✓ Nu plasați direct pe suprafața blatului cratițele, tigăile 
abia luate de pe foc precum și recipientele cu mâncare, 
băutură fierbinte. Deși marmura este rezistentă la in-
fluența termică, sugerăm totuși să folosiți întotdeauna 
suporturi pentru obiectele fierbinți, astfel prelungind 
durata de aspect ideal a suprafeței de marmură.
✓ După fiecare masă, imediat, curățați blatul, astfel vă 
ușurați misiunea de îngrijire ulterioară a acestuia. 
✓ Nu utilizați produse de curățare obișnuite, care pot 
deteriora suprafața pietrei în timp. Evitați în special pro-
dusele de curățare care includ oțet, înălbitor, amoniac, 
suc de lămâie, portocale sau alte componente citrice. 
✓ Nu folosiți niciodată produse de curățat abrazive, 
acestea vor deteriora finisajul. 

MARMURĂ



Altă soluție este o pulbere specială pentru lustruit mar-
mură și urmați instrucțiunile. Aceasta va îndepărta 
etanșantul și vă va permite să curățați pata, doar că ul-
terior suprafața curățată se va diferenția prin culoare 
de restul suprafeței blatului – respectiv este necesar să 
curățați întreaga suprafață în același mod și, după uscare 
deplină, să aplicați etanșantul penetrant pe toată supra-
fața, întinzându-l cu o cârpă moale. 

Sugestie: Apelați la etanșarea (sigilarea) blatului în mod 
regulat, conform recomandărilor specialiștilor Art-
Granit. Etanșarea va ajuta la prevenirea petelor și a dete-
riorării și va păstra blaturile de marmură cu aspect fru-
mos.

CURĂȚAREA 

Ștergeți cel puțin o dată pe săptămână întreaga supra-
față cu o cârpă moale din microfibră. Pentru curățarea 
umedă, utilizați o cârpă umedă și un detergent cu pH 
neutru conceput pentru piatră. Aplicați detergentul 
prin pulverizare, apoi ștergeți ușor cu cârpa umedă 
până când ați curățat suprafața. Ulterior clătiți cârpa și 
ștergeți din nou blatul până îndepărtați toată spuma. În 
final, uscați suprafața cu o lavetă moale. 

Atunci când curățarea cu apă și săpun ușor nu 
funcționează sau pe zonele „gravate”, va trebui să luați 
măsuri mai agresive. Petele vor trebui tratate în funcție 
de ceea ce a cauzat pata. O pastă de bicarbonat de so-
diu este o soluție generală pentru multe pete. Pentru a 
o face, amestecați bicarbonat de sodiu cu puțină apă, 
acoperiți cu ea pata și acoperiți-o. După 12 până la 
24 de ore, îndepărtați ușor pasta și ștergeți zona cu o 
cârpă umedă.



RECOMANDĂRI: 

✓ Ștergeți imediat orice scurgeri de pe suprafața blatului 
din granit. Substanțele acide, cum ar fi vinul, cafeaua, 
sucurile de fructe, sosul de roșii și băuturile răcoritoare, 
nu deteriorează granitul în măsura în care se întâmplă în 
cazul marmurei, dar ar putea păta suprafața. Uleiurile de 
gătit pot lăsa, de asemenea, o pată dacă nu sunt șterse. 

✓ Utilizați suporturi termice/de protecție pentru 
pahare, căni, conserve. Granitul are o rezistență sporită 
la influență termică și nu absoarbe lichidele, în special 
atunci când este sigilat corespunzător. Puteți pune fără 
ezitare o cratiță abia luată de pe foc pe blatul de granit, 
dar riscați totuși zgârâierea ușoară a acestuia. Utilizarea 
suporturilor poate deveni o deprindere bună pentru a 
proteja toate suprafețele de pe blatul de baie și bucătărie.

✓ Nu utilizați blatul de granit ca și suprafață pentru 
tăiere/tocare. Evitați probabilitatea de a zgâria suprafața 
solidă și protejați-vă cuțitele. Tăierea pe piatră va deteri-
ora rapid muchia cuțitelor. 

GRANIT



Sugestie: Chiar și atunci când este sigilată, o substanță 
care rămâne pe suprafața granitului pentru o perioadă 
îndelungată poate păta granitul. Practicați îngrijirea pro-
activă a blatului de granit, depozitând aceste produse pe 
un raft sau pe o tavă decorativă. 

Săptămânal: Îndepărtați (sau mutați) toate articolele de 
pe tejghea și folosiți detergentul pentru granit pe toată 
suprafața, inclusiv marginile. 
 
Această rutină va îndepărta tot praful, resturile sau acu-
mulările de impurități care se adună în jurul aparatelor, 
recipientelor, rafturilor pentru vase ș.a. 
 
Utilizarea unui detergent specific pentru granit servește, 
de asemenea, la condiționarea pietrei, la protejarea 
materialului de etanșare și la menținerea strălucirii 
sale generale. Desigur, acest proces este mult mai ușor 
dacă reduceți aglomerația de pe blaturi și mențineți o 
bucătărie organizată.

CURĂȚAREA 

Curățați suprafețele din granit folosind un burete sau o 
cârpă moale. Pentru a vă menține blaturile în cele mai 
bune condiții, protejând în același timp sigiliul, reco-
mandăm folosirea unui produs special pentru curățar-
ea pietrei naturale și a granitului. Cu toate acestea, apa 
caldă este ideală pentru curățarea rapidă.

Săpunul de vase nu deteriorează granitul, dar utilizarea 
repetată a apei cu săpun va provoca pierderea strălu-
cirii blatului, așadar, nu este recomandat să folosiți în 
mod regulat gel pentru vase pentru curățarea blaturilor 
din granit. 

Nu utilizați produsele de curățare generice, inclusiv 
înălbitor, soluții pentru curățarea sticlei, pulbere sau 
creme abrazive și alte degresante și curățătoare obișnu-
ite pe care le cumpărați de la magazin. Acestea conțin 
acizi, alcali și alte substanțe chimice care vor degrada 
etanșatorul de granit, lăsând piatra mai vulnerabilă la 
colorare. Nu utilizați oțet, amoniac, lămâie sau porto-
cală ca produse de curățarea blaturilor din granit. Pur 
și simplu folosiți apă caldă și o cârpă moale. Evitați 
produsele de curățat pe bază de amoniac și oțetul.



RECOMANDĂRI: 

✓ 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 semni-
ficative. 
✓ Evitați utilizarea agenților de curățare care conțin acid 
clorhidric, acid fosforic, hidroxid de sodiu, peroxid de 
hidrogen și alți aditivi de curățare – aceștia pot provo-
ca modificări ireversibile ale culorii materialului (Savo, 
agenți de curățare a grăsimii, ruginei, scărilor  ș.a.) 

Procedați cu precauție atunci când manipulați usten-
sile și alte obiecte metalice, în special pe  marginile sau 
colțurile suprafeței (chiar și cea mai grea piatră poate fi 
deteriorată de obiectele  grele). 

Petele cauzate de substanțe lichide (cafea, ceai, ulei, suc 
din fructe și legume, sânge, ș.a.) trebuie îndepărtate cu 
apă cât mai curând posibil de la pătare sau prin utiliza-
rea unuia dintre agenții de curățare recomandați. 

QUARTZ



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 continuu, 
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 impreg-
nare recomandați. 
Sfat: În cazul unei încărcări mecanice mai mari a produ-
sului, în combinație cu prezența mai mare  de contam-
inanți abrazivi și lichizi, este de așteptat și recomandată 
îngrijirea profesionistă. 

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 împotri-
va petelor (impregnări, diverse produse care conțin 
ceară). Se recomandă utilizarea TS Protection. 

SUPRAFEȚE SPECIALE 

Pentru a proteja produsele cu suprafețe speciale, uti-
lizați produse de impregnare recomandate de  pro-
ducător.  
În funcție de nivelul de încărcare, este necesar să reîn-
noiți din când în când impregnarea. Se  recomandă 
încredințarea aceste proceduri unei companii special-
izate. Odată ce stratul de  protecție sau impregnare este 
uscat, lustruiți-l. Dacă efectuați lustruirea cu ajutorul 
unui  dispozitiv, este întotdeauna necesar să utilizați 
numai discurile cu fibre artificiale (PAD LUX) și nu 
discuri cu fire de oțel! 



CURĂȚAREA DE RUTINĂ 

✓ Pentru a îndepărta praful de mediu, folosiți o lavetă 
uscată sau un mop pentru praf uscat.  

✓ Apa curată poate fi suficientă pentru spălări frecvente.
 
✓ Nu este recomandat să folosiți produse pe bază de 
ceară sau ceară cu lustruire. Pentru  îngrijirea suprafeței, 
trebuie utilizat un detergent ușor acid precum Deterdek 
by Fila sau  AKEMI Acid Cleaner. La prima curățare a 
suprafeței, puteți folosi oțet natural, diluând o cantitate 
mică în apă. 

✓ Nu folosiți produse acide sau instrumente abrazive, 
care pot face ca suprafața  materialelor să fie mată și să 
compromită materialele pe bază de ciment utilizate pen-
tru  etanșare. 

✓ Pe parcurs, după utilizarea continuă a suprafeței, o 
puteți curăța minuțios, dacă este  necesar, urmând pro-
cesul de curățare folosit prima dată, după placare. 
✓ Este important să nu scăpați obiecte grele direct pe 
suprafață pentru a nu provoca  zgârieturi. 

CERAMICĂ



Sugestie: testați curățarea pe o mică parte din zona afec-
tată (pătată), pentru a verifica eficacitatea substanței, 
abia apoi aplicați produsul pe întreaga suprafață. Nu fo-
losiți niciodată concentrat de  acid clorhidric, sodă caus-
tică sau produse care conțin acid clorhidric și derivații 
săi. 

INSTRUMENTE DE CURĂȚARE 

CÂRPĂ UMEDĂ 
BURETE, MOALE, FĂRĂ ABRAZIV
BURETE SCOTCH-BRITE UMED 
PERIE DE PLASTIC 

În cazul fiecărui instrument utilizat, aplicați detergen-
tul pe pată prin mișcări ușoare și lăsați să acționeze re-
spectând durata de timp indicată pe pachet. Clătiți cu 
atenție și uscați cu o cârpă curată.

CE SĂ NU FACEȚI: 

Nu folosiți ceară, săpunuri uleioase, produse de 
etanșare sau alte tratamente. 
Unii detergenți comerciali conțin ceară sau aditivi de 
lustruire care pot lăsa o peliculă uleioasă la  suprafața 
blatului după mai multe aplicări, afectând igiena și as-
pectul Lapitec®. 
Evitați să folosiți cuțite ceramice sau alte obiecte la fel 
de tari precum ceramica, deoarece acestea ar putea 
afecta suprafața. 
Nu folosiți bureți cu proprietate dură, care ar putea 
zgâria suprafața. 
Nu loviți suprafața cu obiecte ascuțite sau obiecte din 
metale grele, întrucât acestea pot zgâria  sau, uneori, 
fisura materialul.  

CURĂȚAREA REGENERATIVĂ 

Când nu este suficientă curățarea de rutină, sunt nece-
sare proceduri specifice, în funcție de natura petei. În 
aceste cazuri, folosirea unui produs agresiv recoman-
dat, nu va  afecta frumusețea suprafeței. Durata de 
reținere a petei pe suprafața blatului este decisivă, de  
aceea recomandăm curățarea cât mai repede posibil. 



VĂ DORIM O EXPERIENȚĂ PLĂCUTĂ ÎN EXPLOATAREA 
SUPRAFEȚELOR DIN MARMURĂ, GRANIT, QUARTZ ȘI 

CERAMICĂ

SĂ VĂ BUCURAȚI DE FRUMUSEȚEA LOR, CONFORT ȘI 
COMODITATE.



Art-Granit este o companie specializată în executarea lu-
crărilor din piatră naturală de complexitate diversă, la nivel 
profesionist. 

Cu o experiență de 10 ani în domeniu, cunoaștem toate sub-
tilitățile tipurilor de piatră naturală, iar marele atu al Art-
Granit este reprezentarea oficială în Republica Moldova a 
producătorilor internaționali precum: Technistone, Lapitec, 
Infinity, Italstone, Inalco, Laminam și Koral. 

Prin urmare, Art-Granit propune cea mai vastă selecție 
calitativă de granit, quartz, marmură și ceramică din Moldo-
va, fortificând parteneriate care ne consolidează marca și de 
care ne mândrim. 

Filozofia noastră este să urmărim fiecare proiect, la fiecare 
etapă: furnizarea materialelor, dezvoltarea ofertelor, planifi-
carea și gestionarea comenzilor, consultanță, livrare, instala-
re și poze, serviciu post-vânzare. Inclusiv consultarea ben-
eficiarilor noștri în privința recomandărilor de exploatare a 
lucrărilor pe care le executăm este foarte importantă pentru 
noi. 

Zi de zi investim în noi pentru a fi mai buni pentru dvs.!

Marcel Vutcariov, director „Art-Granit”



www.artgranit.md
Chișinău, bd. Grigore Vieru 19 
tel.: +373 61 040 205


