


Догляд за виробами зі штучного 
каменю 

Порада №1 Повсякденний догляд 

 Для повсякденного догляду поверхні не буде потрібно 

багато часу і сил. Просто візьміть і протріть Ваш виріб вологою 

ганчіркою або губкою для  

миття посуду, а потім витріть  

сухою м'якою тканиною або  

паперовим рушником,  

щоб від води не залишилися 

 розводи та плями. 

 



Порада №2. Прості плями 

 Вам допоможе миючий засіб на аміачної основі, також 

можна очистити поверхню засобом для миття скла та дзеркал. 

Обприсніть стільницю, потім витерти насухо м'якою тканиною або 

паперовим рушником. 

Порада №3. Складні плями і незначні 

подряпини 

 Мильні плями і невеликі подряпини будуть більш помітні 

на стільницях з штучного каменю темних кольорів, особливо 

доведених до блиску, ніж на світлих поверхнях. 

 

 



Матові стільниці 
 

 Для усунення забруднень на матовій поверхні можна 

використовувати будь-який м'який миючий або засоби для 

чищення.  

 Нанесіть на вологу губку невелику кількість миючого 

крему або порошку і  акуратними круговими рухами  протріть 

робочу поверхню. 

Темні поверхні, як правило,  

вимагають більше уваги, 

 ніж світлі. 

 



Глянцеві поверхні 

 Якщо потрібно видалити пляму або невелику подряпину - 

просто злегка протріть поверхню невеликим круговими рухами 

вологою губкою з м'яким миючим засобом. 

Темні кольори 

Темні кольори, вимагають більше уваги, ніж більш світлі кольори . 

Якщо чистити стільницю 

 занадто агресивно, можливо  

зменшити рівень блиску  

поверхні. 
 



Порада №4. Запобігання ушкоджень 

   

 Після видалення забруднень з стільниці, ретельно 

промийте поверхню чистою водою і витріть насухо м'якою 

тканиною або паперовим рушником, щоб запобігти появі плям. 

 Але можливі й більш серйозні пошкодження стільниці, 

ніж забруднення.  

 Обов'язково дотримуйтесь  

наступних правил, щоб запобігти  

пошкодженню стільниці. 
 



Не можна різати або рубати продукти безпосередньо на 

поверхні зі штучного каменю - це призведе до подряпин. Під час 

приготуванні їжі використовуйте обробні дошки. 

 Уникайте користуватися гострими та дряпаючими 

предметами безпосередньо на поверхнях з штучного каменю. 

 Слід врахувати, що природні сліди зносу, а також пилу 

і подряпини більш помітні на поверхнях темних насичених 

кольорів і менш помітні на поверхнях світлих кольорів із 

вкрапленнями. 

 



 Ніколи не ставте розпечені сковорідки 

безпосередньо на стільницю або в мийку. Обов'язково 

використовуйте теплоізоляційні підставки під гарячий посуд і 

захисні килимки для мийки. 

 Виливаючи в раковину киплячі рідини, пустіть 

попередньо з крана холодну воду.  

 Якщо не зробити цього, окріп може пошкодити раковину. 

 



Порада №5. Видалення вапняних і більш стійких плям  

 Для видалення вапняних і більш стійких плям (пилок 

квітів, плям іржи, чорнила, чая, кави та ін.) використовують більш 

сильні неабразивні побутові очисники. До них відносяться:  

"Comet", "Flat", "Eres", 

 "Kitchen White", "Bon"  

та їм подібні. 



Порада №6. Видалення плям 

 Для видалення плям, пошкодженної поверхні у вигляді 

потемніння, висвітлення, зміни глянцю, використовуються 

дрібно-абразивні очисники.  

 Наприклад, "Magic Power 027", "Chif", "Золушка", з 

подальшим поновленням глянця по всій поверхні. 



  

Догляд за мийкою з каменю 
 



Порада № 1 Як вибрати засоби для чищення 
штучного каменю 

 
 Коли ви приходите в господарський магазин або відділ 

побутової хімії супермаркету, вибирайте чистячі засоби для 

штучного каменю, акрилу або композитних матеріалів. Підійдуть і 

меламінові губки, якими можна досить легко почистити неприємні 

плями.  

 Світлу мийку можна вибілювати засобами, що містять 

хлор, від звичайного розчину хлорки до відбілювача. Хлор не 

шкодить поверхні штучного каменю, а потемніння та жовтизну 

видаляє. Заодно і дезінфекція відбувається. Найбільш ефективні 

«Доместос» і «Дося».  
 



Господині, які вже накопичили досвід з чищення раковин зі 

штучного каменя, радять наступне: 

- Гірчичний порошок добре видаляє більшість забруднень. 

  - Лимонний сік або лимонна кислота справляється з 

видаленням іржі і вапняного нальоту.  

  - Лимонний сік можна замінити також розчином оцту. 

  - Багато плями можна видалити, потерши поверхню кашкою з 

харчової соди, змоченою теплою водою. 

  - Іржа і вапняний наліт видаляються газованими напоями: 

спрайтом, фантой, кока-колою 

  - Дуже непогано видаляє забруднення різного походження 

гелева зубна паста. 

 



Порада № 2 Чищення мийки зі штучного каменю 

 
 Для чищення умивальників і кухонних раковин 

періодично можна використовувати сантехнічні хлорвміщуючі 

чистячі засоби. Вони не заподіють штучному каменю ніякої 

шкоди.  

 Якщо залити раковину водою з миючим засобом на кілька  

хвилин, а потім протерти 

 вологою губкою  

або рушником – раковина  

знову засяє чистотою як нова. 

 



Порада №3  Як доглядати за мийкою 
 

Якщо не залишати забруднення на стінках мийки, 

відразу змивати їх звичайним засобом для миття посуду, то 

додаткова чистка буде вимагатися не дуже часто. 

Не застосовуйте для чищення занадто жорсткі мочалки 

або губки з абразивним шаром. Якщо на поверхні з'явиться 

багато мікроподряпин, це тільки ускладнить догляд за 

раковиною. 

 



Порада № 4 Як зберегти зовнішній вигляд 

 
Бажано після використання насухо витирати поверхню мийки 

м'яким рушником. Це збереже її від появи білястих плям. 

Якщо виливаєте в кухонну мийку залишки чаю або кави, 

відразу промийте поверхню водою дочиста. Чистити плями потім 

буде важче.  

 



Порада № 5 Народні способи очищення раковин з 
штучного каменю 

  Бувають випадки, коли несподівано приходять гості, а стан 

сантехніки, м’яко кажучи, не дуже. Ситуація стає ще гірше, якщо в 

будинку немає жодного магазинного засобу, здатного впоратися з 

брудом. Так як часу на похід в супермаркет немає, у багатьох 

власників свого вогнища назріває питання: чим чистити миття з 

штучного каменю?   

Для цього відмінно підійдуть такі підручні засоби: 

- Харчова сода (у вигляді кашки) – без проблем розчиняє 

в’їдаються плями. Досить нанести її на забруднену ділянку, трохи 

потерти, а потім змити проточною водою. 
 



         - Лимон або лимонна кислота – виводяться сліди чаю, кави та 

вина на раковині, а також іржу. 

         - Розчин столового оцту – активно бореться з вапняним 

нальотом. Наноситься на уражену поверхню мочалкою, втирається 

в неї декілька хвилин. Завершальний етап чищення – змив кошти 

величезною кількістю води і дезінфекція мийки. 

        - Газовані напої. Здавалося б, чим ще можна чистити в 

домашніх умовах кам’яну мийку? Кока-кола, фанта, спрайт – 

непогані помічники в процесі усунення іржі, нальоту. 

        - Зубна паста (гелієва) – добре очищає поверхню сантехніки 

від стійких плям. 
 
 



Порада № 8 Як продовжити термін служби 
раковини 

 
 Основні переваги сантехніки з штучного каменю – її 

стійкість до високих температур, міцність матеріалу. 

 Неправильний догляд, помилки в процесі використання 

приладу зазвичай призводять до появи подряпин, неглибоких 

тріщин на мийці і втрати початкового її кольору. 

 



 Факторами, що сприяють пошкодження цілісності 

раковини, є: 

       - Розпечені предмети (сковорідки, плойки для волосся, праска, 

каструлі), поставлені на поверхню мийки. 

       - Використання жорстких мочалок і засобів для очищення 

виробів. 

       - Падіння важких предметів. 

       - Потрапляння агресивних речовин, розчинів з великою 

концентрацією ацетону, хлору. 

 



Якщо у Вас є запитання завітайте до нас 

м. Чернівці вул. Головна 8 

 

 

 

 

 

або зателефонуйте для отримання додаткової 
консультації: 

+380678293990 

+380952088633 

 

 


