
                   ÎNTREȚINEREA CHIUVETELOR DIN PIATRĂ

Ce va afecta suprafața chiuvetei
• - Toți acizii: vinul, sucurile de fructe, oțetul, sucul de lămâie, detergenții acizi, aceste 

substanțe pot ataca piatra și pot contribui la deteriorarea acesteia, lăsând pete terne 
pe suprafață care nu pot fi îndepărtate ulterior.
    - Pentru curățarea pietrei nu trebuie utilizate substanțe corozive, detergenți sau 
paste și pulberi abrazive care pot zgâria suprafața. Evitați situațiile în care 
contaminarea cu substanțe chimice (de exemplu, pastă de dinți, vopsea de păr, lac de 
unghii...) rămâne pe suprafața bazinului până când se usucă.
    - Aplicarea impregnării: se pot folosi produse antipătare, dar acestea trebuie să fie 
concepute pentru a fi utilizate pe piatră naturală sau, în mod ideal, direct pe marmură.
    - Petele de ulei, grăsime, baruri, lacuri sau ceară pot fi îndepărtate cu un detergent 
intensiv pentru piatră naturală.

Întreținerea chiuvetei
• - Pentru ca chiuveta dvs. de piatră să rămână frumoasă, vă recomandăm să o 

reimpregnați la fiecare 6 luni și nu mai rar de o dată pe an, pentru a-i conferi un strat 
protector.
    - Printre impregnările recomandate se numără, de exemplu, impregnarea SAXO.
    - Folosiți impregnanți care resping petele și apa.
    - Dacă folosiți o impregnare cu amelioratori de culoare, puteți obține o creștere a 
nuanței de culoare a pietrei.

Amplasarea chiuvetei
• - Lavoarele din piatră trebuie să fie întotdeauna așezate pe un blat suficient de robust, 

țineți cont de greutatea mare a lavoarelor!
    - Pe riscul dumneavoastră, este posibilă și instalarea lavoarului ca lavoar de mobilier, 
încastrat în blat sau în mobilier, sau ca lavoar montat pe perete. Oricare dintre aceste 
metode ar trebui să fie realizată de o companie specializată care va ține cont de 
greutatea, dimensiunea, tipul de piatră și va instala cadrul sau fixarea bazinului cu o 
garanție.
    - Nici mixerul, nici scurgerea nu sunt incluse, puteți alege mixerul în funcție de 
preferințele dvs. și îl puteți amplasa fie în perete, fie pe blat. Interzicem și nu ne 
asumăm nicio responsabilitate pentru încercările de a face găuri în bazin în mod 
independent, de exemplu pentru robinet.
    - Nu recomandăm nici o intervenție în structura lavoarului, deoarece în acest caz, 
lavoarul nu ar fi recunoscut în timpul procedurii de reclamație.
    - Chiuvetele din piatră nu sunt rezistente la îngheț, prin urmare nu recomandăm ca 
chiuvetele din piatră să fie amplasate în aer liber în timpul lunilor de iarnă.

Chiuvetele din onix pot fi iluminate prin instalarea de lumini cu LED sau halogene 
îndreptate spre chiuvetă sau sub ea. Pentru instrucțiuni detaliate, inclusiv normele de 
siguranță, vă rugăm să contactați echipa de instalare sau un electrician.
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