
 

Silestone®

KULLANIM, TEMİZLİK
VE BAKIM REHBERİ



Günlük Temizlik          
ve Bakım

Silestone, gözeneksiz  yapısından dolayı günlük 
kullanımda lekelere karşı dirençlidir.

Cosentino, Silestone yüzeylerin temizliği için 
“Silestone Q-Action” kullanmanızı önerir. Q-Action 
yoksa su ve hafif bir sıvı bulaşık deterjanı veya 
sabun düzenli temizleme için en ideal seçenektir.

Inatçı Lekeleri 
Temizleme 

Zamanla oluşan inatçı lekeler için aşağıdaki          
işlemleri uygulayabilirsiniz.                                       

Yağ Lekeleri 
Silestone Q-Action’ı yağ lekelerinin üzerine dökün 
ve 2 dakika bekletin, sonra bulaşık süngeri ile 
leke kaybolana kadar yumuşak bir biçimde hafifçe 
ovalayın. Hemen su ile durulayın ve kurulayın. 
Q-Action yoksa sıvı bulaşık deterjanı ile aynı 
işlemleri yapabilirsiniz.

Kireç Kalıntıları (Bardak İzleri)
Kireç sökücü ürünü lekelerin üzerine dökün ve 
1 dakika lekeye işlemesini bekleyin, bol su ile 
durulayın ve kurulayın. Kireç sökücü ürünün 
kullanım talimatlarına uyun.

Kireç sökücüyü tezgahın kendisinden başka hiçbir 
parça üzerinde (musluk, evye, vb.) kullanmayınız, 
aksi takdirde bu ürünlere zarar verebilir.

Silikon ve Macun İzleri
Keskin olmayan bir spatula ve “Silestone 
CleanColorsil sprey” veya solvent bazlı silikon 
sökücü (diklorometan/metilen klorür içermeyen) 
kullanarak yumuşak bir bulaşık süngeri ile hafifçe 
ovalayın. Sonra bol su ile durulayın ve kurulayın. 
Bu izlerin montaj esnasında temizlenmesini tavsiye 
ederiz.  

Genel Kullanım Önerileri

.



Zor                        
Lekeler

Zor lekeler için, Silestone Q-Action veya normal bir 
sıvı bulaşık deterjanı etkilenen alana dökün ve 2 
dakika bekletin. Sonra yumuşak bir süngerle hafifçe 
ovalayın, bol su ile durulayın ve kurulayın.

Suede ve Volcano 
Yüzeylerde Tezgah 
Temizligi

Suede ve Volcano yüzeylerin düzenli temizliği için, 
Cosentino,  Q-Action veya su ve sabun kullanımını 
önermektedir. İnatçı lekeler için, “çizmeyen” 
bir ovalama bezini çok fazla güç kullanmadan 
uygulayınız. Bu yüzeyler dokulu olduğundan 
lekelere karşı daha hassastır ve daha sık bakım 
gerektirir.

Darbelere     
Dayanıklılık

Bu yüzeyleri öne çıkaran özelliklerden biri darbelere 
karşı olan yüksek dayanıklılıklarıdır. Ancak, imal 
edilen tezgahın tasarımına bağlı olarak daha zayıf 
olabilecek noktalara dikkat ediniz (sivri köşeler, 
keskin kenarlar, vb.).

Isıya              
Dayanıklılık

Ani ısı değişimi (sıcak/soğuk) dolayısı ile oluşan 
termal şokun yüzeye zarar verme ihtimali 
olduğundan sıcak tencere veya tava gibi mutfak 
araçlarını doğrudan yüzeye temas ettirmeyin. 
Mutlaka nihale/altlık kullanın (mümkünse lastik 
ayaklı).

)



•	 Silestone yüzeyleri açık alanlara veya 
doğrudan UV ışınlarına maruz kalacak şekilde 
yerleştirmeyin.

•	 Ateşten yeni alınan nesneleri doğrudan yüzeye 
temas ettirmeyin, nihale/altlık veya benzeri bir 
aparat kullanın.

•	 Su tutmayı önleyen kimyasallar, dolgu, parlatıcı 
vb. kullanmayın.

•	 Yüzeylerinizi cilalamayın.

•	 Boya sökücüler, kostik soda, veya ph derecesi 
10’dan yüksek olan kimyasallar kullanmayın. 
Çamaşır suyu veya solvent kullanılacaksa, 
suyla seyreltilmeli ve ürün ile kalıcı teması 
önlenmelidir. Tüm klorin bazlı ürünlerden uzak 
durun ve hidroflorik asit içeren temizleyicilerle 
asla temas ettirmeyin.

•	 Yüksek mineral içerikli yağ çözücüler veya 
kuvvetli ürünler kullanmayın.

•	 Metal ovma telleri kullanmayın.

•	 Bu tür ürünlerin kullanımı ürün garantisinin 
kalkmasına sebep olabilir.

•	 Silestone yüzeylerinde kullanılmaması gereken 
ürünlere bazı örnekler: Boya sökücüler, fırça 
veya metal temizleme ürünleri, fırın temizleme 
ürünleri, metilen klorit temizleme ürünleri, 
lavabo açıcı asitler, asetonlu oje temizleyiciler, 
vb.

•	 Eğer bu ürünlerden biri yüzeye dökülürse, bol su 
ve sabun ile olabildiğince çabuk temizleyin. 

kabul edilecek ve ürün garanti kapsamından 
çıkacaktır.

Cosentino®, gıda maddeleri ile temas içinde 
olacak malzemeler ve parçalara ilişkin üye 
devletlerin uygunluk yasaları uyarınca 21 Aralık 
1998 tarihli konsey direktifine uygundur.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Temizleme yöntemleri, genel bakım ve 
kimyasal maddelere maruz kalma durumunda 
yapılacaklarla ilgili daha fazla bilgi almak için 
web sitemize bakınız www.silestone.com 

Ürünün bu belge veya web sitesinde uygunluğu 
belirtilmeyen herhangi bir kimyasala maruz 
kalması durumunda, uygunsuz kullanım olarak
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