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Instrukcja użytkowania i konserwacji 

blatów z konglomeratów kwarcowych, 

gwarancja. 

 

Instrukcja użytkowania i konserwacja  

1. Należy zapoznać się z wytycznymi odnośnie pielęgnacji danego konglomeratu zależnie od producenta, oraz z 

warunkami gwarancji producenta ( powyższe dokumenty w  załączeniu). 

1.1 Wszystkie blaty przed przekazaniem do użytkowania są przez nas impregnowane profesjonalnym środkiem 

z atestem do kontaktu z żywnością AKEMI® ANTI-FLECK NANO-EFFECT (impregnacja nie jest procesem 

trwałym!) lub według zaleceń producenta. 

1.2. Poddanie procesowi impregnacji powinno być regularne, szczególnie gdzie blaty wykorzystywane są w 

miejscach komercyjnych o dużym nasileniu użytkowania np. (bary, restauracje, kawiarnie itp.) tj. nawet raz w 

miesiącu, impregnatem AKEMI®  ANTI-FLECK NANO-EFFECT wg. Instrukcji. 

1.3 blaty z konglomeratów kwarcowych mimo, że są wykonane z tak doskonałego materiału wymagają 

odpowiedniego użytkowania, stosowania się do podstawowych zasad i nawyków, które raz wykształcone 

pozwolą nam uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Do tych czynności należy np.: 

a) Unikanie przesuwania garnków po powierzchni; powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i 

porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z metalu. 

b) Unikanie krojenia bezpośrednio na blacie bez używania przeznaczonych do tego desek 

c) Naczynia gorące należy stawiać na podstawkach, a nie bezpośrednio na blacie,  

d) Nie należy obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich przedmiotów oraz wywierać na nie 

zmiennego mechanicznego nacisku. Blaty posiadają wysoką wytrzymałość, jednak zbyt duże gwałtowne 

obciążenie dynamiczne może doprowadzić do pęknięcia lub ukruszenia (szczególnie przy krawędziach i rogach). 

e) Tłuszcze, oleje, herbata, kawa, wino, soki owocowe, alkohole i tym podobne ciecze powinny być natychmiast 

usuwane z powierzchni blatu. Brak ich niezwłocznego usunięcia może spowodować pozostawienie trwałych 

plam. 

f) Do codziennego czyszczenia blatów zalecamy środek AKEMI® QUARTZ LEAN & CARE (wg. instrukcji). 

Czyszczenie należy wykonywać za pomocą ciepłej wody oraz ogólnie dostępnych środków nie zawierających w 

swoim składzie materiałów ściernych oraz nie na bazie octu lub innych kwaśnych związków, lub według 

wytycznych producenta. 

g) Nie należy narażać blatów na długotrwałe działanie środków czyszczących. Po zastosowaniu środka 

czyszczącego należy go zmyć czystą wodą. 

2. Pamiętajmy, że blaty kuchenne mają swoje przeznaczenie, którym nie jest np. robocza powierzchnia do 

szatkowania warzyw i krojenia mięsa. Przy wykonywaniu tych czynności bezpośrednio na powierzchni blatów z 

konglomeratów z pewnością pojawią się zmiany i zarysowania. 
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3. Należy uważać, aby na blatach długotrwale nie zalegały ciecze oleiste oraz o kwaśnych odczynach, typu 

oliwa, soki owocowe lub ocet, gdyż powierzchnia w miejscach zalegania może stać się matowa lub zaplamiona. 

Może doprowadzić to do zniszczenia powierzchni blatu. 

4. Blat  może ulec uszkodzeniu przy dłuższym kontakcie z produktami zasadowymi. 

5. Korzystanie niezgodne z powyższymi zaleceniami powoduje utratę gwarancji na produkt. 

 

Warunki Gwarancji 

1. Wykonawca udziela gwarancji na wyprodukowane i zamontowane wyroby na okres 12 miesięcy od dnia 

wydania lub zamontowania blatów.  

2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy montażowe lub wady, uszkodzenia powstałe w wyniku 

montażu przez inny podmiot. 

4. Wykonawca  nie uznaje za wady odstęp od faktury i kolorystyki , które są naturalnymi cechami  lub wynikiem 

procesu technologicznego. 

5. Nabywca zobowiązany jest do konserwacji powierzchni we własnym zakresie i na własny koszt, ściśle wg. 

przedstawionej instrukcji producenta danego konglomeratu. 

6. W przypadku gdzie producent uzna reklamację materiału jako wadliwy a powyższy został zakupiony w I 

gatunku, wykonawca może wykonać demontaż, ponowną obróbkę i montaż na koszt Nabywcy. 

6. W przypadku wymiany towaru, który został wycofany z produkcji nabywca zobowiązany jest do wyboru 

innego w podobnym przedziale cenowym. 

7. W przypadku wymiany towaru gwarancja jest przedłużana o czas wykonania naprawy. 

Utrata uprawnień i wyłączenia z gwarancji 

1. Utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w przypadku: 

- niewłaściwej konserwacji i czyszczenia blatu np. poprzez użycie niewłaściwych środków do pielęgnacji, które 

zawierają substancje mogące naruszyć strukturę blatu 

- zaniechania okresowej impregnacji jeżeli producent zaleca 

- napraw lub poprawek przez osoby nieupoważnione 

- użytkowania blatów niezgodnie z przeznaczeniem 

2. Za wadę nie uznawane są: 

- zmiany zachodzące podczas normalnej eksploatacji wyrobu 

- uszkodzenia wynikające z użycia niewłaściwych środków chemicznych 

- uszkodzenia mechaniczne oraz chemiczne, przebarwienia, odbarwienia, utrata intensywności koloru 

- wady lub uszkodzenia przez które towar został sprzedany po obniżonej cenie 



Strona 3 z 3 
 

- zdarzenia losowe lub uszkodzenia, które miały miejsce po odbiorze blatu 

- wszelkie przeróbki dokonane przez inne podmioty niż Wykonawca 

- jeżeli Nabywca zaznaczy w umowie szczegółowy sposób montażu, technologie, materiały montażowe 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy Nabywcy. 
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