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ניקוי ותחזוקה של משטחי עבודה במטבח
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ניקוי 
כתמים קשים

תחזוקה 
רגילה

במקרה של כתמים חמורים, הן ממוצרים עמידים לחומרי 

ניקוי רגילים או מפני שהם נשארו על משטח העבודה מבלי 

שהוסרו, אנו ממליצים להשתמש במוצרים מיוחדים כגון: 

משחת ניקוי עם חלקיקים שוחקים או ממסים )מסוג אצטון 

או ממס אוניברסלי(. הטבלה שלהלן מציגה סוגים שונים 

של כתמים עם חומרי ניקוי המתאימים להם.

ממסים עשויים לכלול חומרים כגון ממס אונברסלי, טרפנטין )כוהל 

לבן(, אצטון, כוהל וכו'. חומרים מחמצנים כוללים מוצרים כגון מי 

חמצן ומלבין מדולל.

מוצרי ניקוי חומציים כוללים כל חומר בעל PH נמוך או כל חומר 

מסיר קשקשים. מוצרים אלקאליים כוללים חומרי ניקוי בסיסיים, 

אמוניה וכו'.

  Dekton-בשל הנקבוביות האפסית שלו, משטח ה

האולטרה-קומפקטי עמיד בצורה מוגברת בפני כתמים 

בעבודה היומיומת ובפני מוצרים כימיים, אשר הופך 

אותו למשטח אידיאלי לשימוש כמשטח עבודה במטבח 

וכמשטח לסוגים אחרים של עבודה, הן פנימיים והן 

חיצוניים. לניקוי כללי Cosentino ממליצה להשתמש ב- 

Q-Action עם ספוג או כרית ניקוי, השיטה הטובה ביותר 

היא שימוש בסבון ניטרלי ומים.
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חומר ניקוי הכתם
חומר ניקוי אלקאלי/ממס גריז ושמן

ממס דיו

חומצה חלודה

חומצה אבנית

חומר ניקוי אלקאלי/חומצה יין

ממס גומי צמיגים

חומר ניקוי אלקאלי גלידה

ממס שרף/לקה לציפורניים

חומר ניקוי אלקאלי/חומצה קפה

ממס שעווה של נרות

ממס אספלט

חומצה שאריות צמנט

חומצה גבס

ממס דבק אפוקסי 

חומר מחמצן קולה

חומר מחמצן מיצי פירות

ממס זפת

ממס/חומר מחמצן ניקוטין
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ביצועים במגע 
עם חפצים חמים

מניעת 
מכות

אמצעי זהירות

ניתן להניח כלים כגון מחבת טיגון, סירים, קדירות, מכונות 

קפה וכו' ישירות על משטח העבודה לאחר השימוש בהם. 

כמו כן ניתן להניח מכשירי חשמל המפיקים חום על גבי 

המשטח ללא תחתיתה או מחצלת. Dekton מתוכנן לעמוד 

בטמפרטורות של מכשירים לשימוש ביתי.

למרות ש- Dekton הנו משטח עמיד בצורה יוצאת דופן,           

יש למנוע מכות באזורים חשופים יותר )פינות, קצוות, 

קנטים וכו'(.

• יש למנוע מגע קבוע וישיר בין משטח העבודה ואזורים 
מתכתיים של מחבתות וכיריים חשמליים מצב שעלול 

להיווצר בשל התקנה שאינה תקינה.

• מנע מגע עם מקורות חום בטמפרטורות גבוהות מאד 
כגון קמינים, ארובות, מנגלים וכו'.

• מנע מגע ישיר עם להבה פתוחה.
• אסור לבצע כל עבודה מכנית על המשטח, כגון ליטוש.

• אין להשתמש בצמר פלדה-שימוש בסוג זה של מוצר 
יכול לגרום לביטול האחריות על המוצר.

•לוח  Dekton בעובי 8 מ"מ מחייב שימוש בהגנה מפני 
חפצים חמים.

Cosentino מתאימה את עצמה להנחיית המועצה 

מ- 21 בדצמבר 1998 בדבר חוקי המדינות לחברות אשר 

עוסקות בחומרים ופריטים המיועדים לבוא במגע עם 

מזון. 

למידע נוסף עיין באתר האינטרנט שלנו :

www.dekton.com, שיטות ניקוי, תחזוקה רגילה 

וחשיפה לחומרים כימיים.

במקרה של חשיפה לחומר כימי שאינו כלול במסמך 

זה או באתר האינטרנט, השימוש בו ייחשב כלא מתאים 

והוא לא יהיה מכוסה באחריות.
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* Obtain information on colours with NSF certification through www.nsf.org
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משרדי הנהלת COSENTINO ישראל
רחוב נחשון 33, פתח תקווה )סגולה(, מיקוד 4926914

 israel@cosentino.com / טלפון: 03-5550999 / פקס: 03-5544199 

WWW.COSENTINO.COM / www.dekton.com


