
 

                                                                                

 

INSTRUKCJA UŻTKOWANIA BLATÓW KAMIENNNYCH I KONGLOMERATOWYCH. 

1. Blaty  powinny być użytkowane zgodnie z przeznaczeniem. 

2. Blaty są odporne na działanie wysokich temperatur, jednakże nie należy stawiać na blatach 

przedmiotów o temperaturze wyższej niż 200 °C. 

3. W trakcie pracy (krojenia, tłuczenia mięsa itp.) zalecane jest używanie przeznaczonych do tego celu 

drewnianych desek. Wykonanie tych czynności bezpośrednio na blatach stwarza ryzyko 

mechanicznego uszkodzenia blatów, np. wykruszenie się blatu na krawędziach lub zarysowanie 

powierzchni. 

4.    Blaty  zostały zaimpregnowane profesjonalnymi środkami, które pełną ochronę dają po czasie 

dwudziestu czterech godzin. Przez ten czas nie należy użytkować i dotykać blatów, ponieważ może 

to negatywnie wpłynąć na działanie impregnatu. Blaty należy utrzymywać w czystości używając 

dedykowanego do tego celu preparatu Crystal Clean, który załączony jest do niniejszej instrukcji, lub 

po prostu ciepłej wody.  Nie należy stosować środków aktywnych chemicznie  (np. z chlorem) jak i 

takich, które w swoim składzie zawierają materiał ścierny, ponieważ negatywnie wpływa to na 

impregnat i w efekcie może doprowadzić do trwałego zaplamienia. Impregnację blatów z kamieni 

naturalnych należy powtarzać minimum raz w roku. Zaniechanie tego zabiegu może zaowocować 

osłabieniem ochrony i w efekcie trwałym zaplamieniem blatów. 

5. Blatów nie należy nadmiernie obciążać, tj. stawać/siadać na blatach. Kamień ma bardzo dużą 

wytrzymałość na ściskanie ale zdecydowanie słabszą na zginanie, co ma szczególne znaczenie w 

miejscu, gdzie są wycięte otwory na zlewozmywak i płytę grzewczą. 

 

GWARANCJA NA BLATY KUCHENNE 

1. Wykonawca udziela gwarancji na blaty kuchenne na okres 24 miesiące licząc od daty zamontowania 

i odebrania pracy przez inwestora potwierdzonych podpisem na protokole odbioru. 

2. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych na skutek nieodpowiedniego sposobu użytkowania blatów 

(patrz: INSTRUKCJA UŻTKOWANIA BLATÓW KAMIENNNYCH I KONGLOMERATOWYCH) 

3. Kamień jest surowcem naturalnym, dlatego różnice w kolorystyce jak i strukturze nie są powodem 

do reklamacji. 

     W konglomeratach kwarcowych stopień zróżnicowania uziarnienia jest określony przez producenta i 

podany indywidualnie do danych grup materiałów w dopuszczalnych ilościach. Możliwe są również 

różnice w odcieniach pomiędzy poszczególnymi partiami produkcyjnymi materiałów o tej samej 

nazwie handlowej. Różnice te nie są powodem do reklamacji. 

4. Jeżeli zaistnieje konieczność wymiany blatów na nowe, a w aktualnej ofercie nie będzie już danego 

materiału, klient zobowiązany jest do wyboru materiału o jak najbardziej zbliżonej kolorystyce. 


