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Kvartsikomposiittitaso sisältää väri- ja tehosteaineiden lisäksi 93 % luonnonkvartsia, joka on timantin jälkeen
kovin luonnosta löytyvä raaka-aine. Tasomateriaaliin valmistustekniikka säilyttää kvartsin kovuuden ja takaa
tasolle ylivertaiset käyttöominaisuudet. Kovat kvartsitasot eivät ole huokoisia, joten tahrat eivät imeydy
materiaalin sisään. Työtasoa ei tarvitse erikseen kyllästää eikä vahata ja sileä pinta on helppo pyyhkiä puhtaaksi.
Kvartsitasojen vedenimukyky on lähes 0, joten tahrat
eivät imeydy materiaaliin helposti. Ylämaan Graniitin
mallistossa oleviin kvartsitasoihin ei tarvitse käyttää
erillisiä suoja-aineita.
• Kvartsimateriaali kestää lämpöä, mutta kuumia
kattiloita ei saa laskea suoraan tasolle. Käytä aina
pannunalustaa.
• Kvartsipuristeet ovat hyvin kovia ja leikkaaminen suoraan tason pinnalla tylsyttää veitset. Suosittelemme
käyttämään leikkuulautaa.
• Älä istu tai seiso työtasolla.
• Voimakkaat kemikaalit kuten viemärinaukaisuaineet,
maalinpoistoaineet, liuotteet ja uuninpuhdistusaineet
voivat vaurioittaa tasoa.

Kvartsitason päivittäinen hoito
Kvartsitasojen päivittäiseen puhdistukseen riittää kostea
liina ja neutraali puhdistusaine kuten astianpesuaine
(Fairy). Poista kaikki pesuainejäämät tason pinnalta
puhtaalla lämpimällä vedellä. Jos tasolle jää pesuainetta,
tumma taso saattaa näyttää harmaalta kuivuttuaan.
HUOM! Puhdistukseen ei saa käyttää puhdistusaineita,
joissa on mikropartikkeleita tai hankaavia jauheita kuten
esim. Cif Cream -puhdistusaine.

Tahrojen poisto
•
•

•

Kuivuneiden ruokatahrojen poistoon voi käyttää
muovilastaa.
Ruoka-aineista ja metalleista jääneiden jälkien puhdistukseen voi käyttää myös OnXOn-puhdistuskiveä.
Hiero puhdistusainetta kosteaan sieneen, vaahdota
puristelemalla ja pese vaahdolla haluttu pinta.
Huuhtele lämpimällä vedellä.
Vaikeisiin tahroihin voidaan käyttää ns. ihmesientä,
joita löytyy päivittäistavarakaupoista. Tason pinta tai
sieni kostutetaan vedellä ja sienellä pyyhitään kohtaa,
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jossa on jälkiä. Ihmesienen kanssa ei käytetä erillistä
puhdistusainetta.
Silikoni- ja liimajäämien puhdistamiseen soveltuu
isopropyylialkoholi tai etanoli.

Mattapintaisen Silestone Suede-tason hoito
(Silestone Leather -tasot ovat muuttuneet Suede-tasoiksi.)
Kaikkiin harjattupintaisiin Silestone Suede -tasoihin
tehdään jo tehtaalla suojakäsittely, joka vähentää esim.
rasvajälkien näkymistä tason pinnalla.
Suede-pintaisissa työtasoissa rasvatahrat ja sormenjäljet näkyvät helpommin kuin kiillotetussa tasossa. Koska
pinta ei ole huokoista, tahrat eivät kuitenkaan imeydy
työtasoon ja ne on helppo poistaa. Suede-pintaisia Silestone-tasoja hoidetaan samalla lailla kuin kiillotettuja pintoja.
Suede-pintaisiin tasoihin on tehty käsittely, joka tekee tasosta helppohoitoisemman. Käsittely tummentaa hieman
tason väriä.

Kvartsitasojen kemikaalin kestävyys
Aine

Sietokyky

Kahvi, viini yms.

Kestää hyvin

Virvoitusjuomat

Kestää hyvin

Hapot

Kestää hyvin

Öljyt

Kestää hyvin

Valkaisuaineet

Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan
yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota.

Emäksiset puhdistusaineet, (pH yli 12)

Varottava. Jos aine vaikuttaa pintaan
yli 12 tunnin ajan, kiilto voi kadota

Etanoli

Voidaan käyttää tahrojen poistoon,
mutta pinta on huuhdeltava välittömästi puhtaalla vedellä.

Fluorivetyhappo

käyttö kielletty

Diklorometaani

käyttö kielletty

NaOH, sooda

käyttö kielletty

Maalinpoistoaine

käyttö kielletty

