
ULTRACOMPACT 
SURFACES
Mutfak Tezgahı Temizlik ve Bakımı



2

Mutfak Tezgahı Temizlik ve Bakımı

LEKE     TEMİZLİK ÜRÜNÜ  

  

Yağ	 	 	 	 Alkali	deterjan	/	solvent
Mürekkep	 	 	 	 Solvent
Pas	 	 	 	 Asit
Kireç	 	 	 	 Asit
Şarap	 	 	 	 Alkali	deterjan	/	asit
Kauçuk	 	 	 	 Solvent
Dondurma		 			 	 	 Alkali	deterjan
Reçine	/	tırnak	cilası	 	 	 Solvent	 	
Kahve	 	 	 	 Alkali	deterjan	/	asit	 	
Mum	 	 	 	 Solvent	 	 	
Çimento	kalıntısı		 	 	 Asit
Kireçli	tutkal		 	 	 Asit
Epoksi	tutkal	ve	derz	dolgusu	 	 Solvent
Kola		 	 	 	 Oksidan
Meyve	suyu	 	 	 	 Oksidan
Zift	 	 	 	 Solvent
Nikotin	 	 	 	 Solvent	/	oksidan

Asit temizleme ürünleri, her türlü asit veya kireç sökücü, vb. içeren 
ürünlerdir. Alkali ürünler, bazik temizlik ürünleri, amonyak vb. içeren 
ürünleridir. 

Solventler, genel çözücüler, terebentin, aseton, alkol vb. ürünlerdir.
Oksidanlar, hidrojen peroksit ve seyreltilmiş ağırtıcılıar vb. gibi 
ürünlerdir.

Günlük  
Bakım 

Neredeyse gözeneksiz yapısı sayesinde ultrakompakt Dekton yüzeyler 
günlük kullanımda lekelere ve aside karşı yüksek dirençlidir. Bu onları 
iç ve dış mekanlarda mutfak tezgahı ve diğer uygulamalar için ideal 
malzeme yapar. 
 
Genel temizlik için Cosentino bir sünger veya yumuşak lifli bir bez ile 
Q-Action kullanılmasını önermektedir. Bu ürüne ulaşamıyorsanız en iyi 
seçenek nötr sabun ve sudur.    

İnatçı Lekelerin  
Temizliği

Sıradan temizlik malzemeleri ile temizlenmeyen veya yüzeyde uzun 
süre bekletilip temizlenmemesi nedeniyle ortaya çıkan inatçı lekelerin 
temizlenmesi için solvent (aseton veya genel çözücüler) gibi daha özel 
ürünlerin kullanılmasını tavsiye ediyoruz. 
 
Aşağıdaki tabloda çeşitli lekeler için kullanabileceğiniz temizlik 
ürünlerini görebilirsiniz
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Darbeleri  
Engelleme 

Her ne kadar Dekton darbelere karşı üstün dirençli olsa da 
hassas bölgelere (köşeler, kenarlar, gönye birleşimler, vb.) darbe 
uygulanmasından kaçınılmalıdır. 
 
 

Sıcak Cisimlerle 
Temas

Kızartma tavaları, tencereler, toprak kaplar, cezveler gibi mutfak 
aletleri kullanım sonrası doğrudan çalışma yüzeyine konulabilir.           
Isı yayan elektrikli aletler koruma gerekmeksizin yüzeye konulabilir. 
Dekton ev kullanımında* mutfak aletlerinin ısılarına dayanıklı olarak 
üretilmiştir.

Uyarılar 

• Elektrikli su ısıtıcıları, pişirme tezgahları veya hatalı yerleştirilmiş fırın 
gibi ısı kaynaklarının metal kısımlarını doğrudan malzeme ile temas 
ettirtmeyin. 
 
• Şömine, barbekü vb. gibi yüksek sıcaklıkta ışıma yapan cisimlere 
doğrudan maruz bırakmayın. 
 
• Ateş ile doğrudan temas ettirmeyin. 
 
• Dekton Xgloss ürünlerini yüksek ısıdaki endüstriyel ürünler ile uzun 
süre temas ettirmeyin. 
 
• Yüzeyleri cilalamayın. 
 
• Metal temizlik aletleri ve aşındırıcı partiküller içeren temizlik ürünleri 
kullanmayın. 
 
• Tezgahınızla benzer sertlikte olduğundan seramik bıçaklarla tezgah 
üzerinde kesme tahtası kullanmadan kesim yapmayın. 
 
• Dekton Xgloss üzerinde kesim tahtası kullanmadan kesim yapmayın. 
 
 
* Xgloss serisi ve 8 mm’lik Dekton için sıcak cisimler altlık/nihale ile 
konulmalıdır.

Temizleme yöntemleri, genel bakım ve kimyasal 
malzemelerle temas hakkında daha fazla bilgi almak için 
www.dekton.com web sitemizi ziyaret edin. Bu belgede veya 
web sitesinde belirtilmeyen bir kimyasal ile temas etmesi 
hatalı kullanım olarak tanımlanacak ve ürününüz garanti 
kapsamından çıkacaktır.

Cosentino 21 Aralık 1998 tarihli Üye Ülkeler yasa uyumu 
kapsamındaki gıda maddeleri ile temas etmeye yönelik 
konsey kararları ile uyum içindedir.

Mutfak Tezgahı Temizlik ve Bakımı
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COSENTINO İSTANBUL
TEL: +90 262 658 03 35

COSENTINO ANKARA
TEL: +90 312  815 40 36

COSENTINO İZMİR
TEL: +90 232 501 20 66

turkey@cosentino.com

* NSF sertifikalı renkler hakkında detaylı bilgiyi www.nsf.org sitesinden alabilirsiniz
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