Blaty kamienne – konserwacja i impregnacja
Kamienne blaty i ociekacze coraz częściej zdobywają serca i kuchnie Polaków. Branża
kamieniarska z roku na rok notuje coraz większą produkcję tychże, a ilość zamówień na akcesoria i
elementy z kamienia jasno wskazuje, że pokochaliśmy ten surowiec. Zarówno kamień naturalny marmur i granit, jak i sztuczny - kwarcyty, dekton i inne doskonale sprawdzają się w roli nawierzchni
użytkowych. Jednak jak każdy element kamienny, by dłużej nam służyły i świetnie wyglądały, należy
poddać je odpowiedniej konserwacji. W tym krótkim artykule postaram się opisać, jak tego dokonać
samodzielnie, wykorzystując preparaty dostępne w naszym asortymencie.

Zalety i wady kamiennych nawierzchni użytkowych:

Do jednej z największych zalet kamiennego blatu należy jego termoodporność. Niezależnie od
użytego rodzaju surowca, będzie on odporny na temperaturę, co znacznie ułatwia pracę w kuchni.
Dodatkowo, wysoka wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechanicznie czyni je jeszcze bardziej
bezpiecznymi w użytkowaniu. W przypadku zaś zarysowania powierzchni, usunięcie uszkodzenia jest
stosunkowo proste - wystarczy powierzchnię wypolerować odpowiednim narzędziem. Do tego
dochodzi również wysoka odporność na zanieczyszczenia chemiczne i plamy, które z odpowiednio
zaimpregnowanej powierzchni łatwo usunąć

Każdy rodzaj użytego materiału posiada odmienne właściwości. Granity, choć całkowicie
odporne na działanie kwasów, posiadają porowatą strukturę, przez co niezaimpregnowane łatwo
wchłaniają ciecze. Marmury są mniej odporne na zarysowania oraz kwasy, dodatkowo łatwo
wchłaniają tłuszcze, jednak są o wiele bardziej higroskopijne, a dodatkowo pięknie się starzeją,
nabierając nowe wartości estetyczne w trakcie użytkowania, co czyni je dobrym wykończeniem
eleganckiej kuchni, zarówno nowoczesnej jak i stylizowanej. Kamienie sztuczne dobrze imitują
kamienie naturalne, są łatwe do czyszczenia, jednak wzornictwo jest dużo uboższe niż w przypadku
kamieni naturalnych, a dodatkowo wymagają regularniejszej konserwacji i impregnacji.

Wadą wszystkich typów blatów kamiennych jest ich ciężar oraz fakt, że ich montaż wymaga
profesjonalnych narzędzi (również dostępnych w naszej ofercie), oraz cena.

Zasady użytkowania blatów kamiennych

Korzystając z tego typu nawierzchni użytkowej, należy pamiętać o kilku rzeczach. Po
pierwsze, chronić nawierzchnię przed działaniem tłuszczy, garbników i innych barwiących substancji
mogących powodować przebarwienia. To samo tyczy się produktów o odczynie zasadowym oraz
substancji technicznych typu rozpuszczalniki, kleje etc. które mogą powodować zmatowienie. Warto
również stosować deskę do cięcia produktów spożywczych i ostrożnie przesuwać metalowe obiekty
np garnki, by nie spowodować zarysowań.

Impregnacja blatu
Raz na jakiś czas, niezależnie od stanu użytkowania, należy tego typu powierzchnię
zaimpregnować. Odpowiedni dobór impregnatu zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj
wykończenia powierzchni, rodzaj kamienia oraz intensywności użytkowania. Należy również zwrócić
uwagę na to, by stosowany preparat był przeznaczony do stosowania w kontakcie z żywnością, oraz
jak wpłynie na kolorystykę powierzchni. Poniżej krótka charakterystyka przeznaczonych do tego celu
impregnatów z naszego sklepu.
Akemi Anti- Fleck Nano
Niewątpliwie jednym z najpopularniejszych tego typu impregnatów na rynku jest Akemi Anti
– Fleck Nano, wykorzystujący nanotechnologię do ochrony przed tłuszczami oraz plamami
pochodzenia spożywczego. Środek ten zaczyna swoje działanie po kilku minutach i osiąga pełną
odporność po 2-3 godzinach. Preparat ten w znacznej
większości nie powoduje zmian w kolorystyce kamienia.
Skuteczna impregnacja na bazie wysokowartościowych
organicznych substancji czynnych, nieszkodliwy w kontakcie z
żywnością. Dodatkowo nie zmienia odcienia impregnowanej
powierzchni. Przeznaczony jest do kamienia polerowanego.
Przed jego użyciem należy wyczyścić powierzchnię i zdjąć
wszelkie poprzednie środki zabezpieczające np.
rozkonserwywaczem Wexa. Odczekać aż do zupełnego
wyschnięcia materiału, czyli ok. 1 – 2 dni. Produkt należy
rozprowadzać pędzlem malarskim lub wałkiem. Nanieść 1 – 2
razu, nadmiar usunąć po 20 minutach mopem lub ściągaczem
gumowym. Po wyschnięciu należy wietrzyć pomieszczenie 2 –
3 dni.
Uwaga: Zaimpregnowane powierzchnie preparatem Anti-Fleck Nano Efekt mogą po dłuższym czasie
również ulec zaplamieniu przez agresywne produkty typu, soki, ocet, alkohol, kosmetyki,
rozcieńczalniki etc. jednak w o wiele mniejszym stopniu, niż bez impregnacji. Dodatkowo przy
czarnych granitach typu Nero Impala może wystąpić lekkie pogłębienie koloru.

Bellinzoni Idea Gold
Uniwersalny impregnat bardzo wysokiej jakości, produkcji włoskiej firmy Bellinzoni. Odporny
na działanie wody i oleju preparat oparty na nanotechnologii. Zabezpiecza i chroni marmurowe i
granitowe powierzchnie przed różnymi plamami od
tłuszczów, olejów etc. Zapobiega również powstawaniu
pleśni i nalotów. Nie zmienia koloru kamienia, a
dodatkowo zapewnia efekt higroskopijności, jednocześnie
pozwalając kamieniowi oddychać. Jego niewątpliwą zaletą
jest uniwersalność – nadaje się zarówno do powierzchni
polerowanych jak i naturalnych, matowych i
płomieniowanych. Zapewnia dodatkowo ochronę przed
wykwitami na kamieniu i chroni jego powierzchnię przed
wyblaknięciem, co czyni go dobrym wyborem przy
konserwacji kamiennych stolików w ogrodach, altankach i
wszędzie tam, gdzie kamień narażony jest na surowe
działanie warunków atmosferycznych i wynikających z
nich problemów, takich jak porastające go mchy i porosty. W przeciwieństwie do impregnatów z
niższych półek, wnika głęboko, nie tworząc powierzchniowej warstwy, co zapewnia długą trwałość
konserwacji i odporność na ścieranie. Dodatkowo umożliwia usuwanie niewielkich rys.
Podłoże musi być suche i czyste, pozbawione wszelkich plam, resztek zapraw budowlanych
itp., gdyż usunięcie ich po impregnacji będzie bardzo utrudnione. Produkt nakłada się w sposób
jednorodny, ręcznie lub mechanicznie np. przy pomocy ściereczki z mikrofibry, wałka lub pędzla. W
trakcie impregnacji należy nieznacznie dociskać narzędzie, tak aby ułatwić wnikanie środka w
strukturę materiału. W przypadku kamienia bardzo porowatego należy nałożyć drugą warstwę w
odstępie 2 godz. W przypadku zbyt obfitego nałożenia produktu, nadmiar należy usunąć ściereczką z
mikrofibry w ciągu 30-60 min.

Konserwacja
Konserwacja blatów to nie tylko stosowanie różnego typu środków impregnujących, ale
również mycie i zabezpieczanie. W tym celu oferujemy produkty
przygotowujące powierzchnie do impregnacji, jak również środki myjące i
nadające im szczególnych właściwości.

AKEMI Zmywacz impregnatu
Idealny do usuwania zaplamień powstałych z niewłaściwego użycia
impregnatów lub ekstremalnie utwardzonych zanieczyszczeń na kamieniu
np. resztek lakieru na kamieniu, kostce brukowej, klinkierze. Żelowa
konsystencja powoduje, że może być użyty na płaszczyznach pionowych jak i
poziomych. Stosowany jest do usuwania z powierzchni impregnatu z tzw.

„efektem mokrego kamienia“ oraz trudnych do zlikwidowania zabrudzeń (np.: pozostałości
lakieru) na kamieniach naturalnych, kostce brukowej, lastryku, cegle i klinkierze. Idealny do
zastosowania na posadzkach i blatach z kamienia.
Dzięki swojej żelowej konsystencji można go stosować również na powierzchniach pionowych
(np.: na fasadach budynków, okładzinach ścian). Usuwa trudne do usunięcia zabrudzenia oraz użyte
wcześniej impregnaty.
W zależności od zabrudzenia można używać w konsystencji nierozcieńczonej lub
rozcieńczonej (do 1:5 z wodą) Nakładać pędzlem, gąbką lub mopem na idealnie suchą powierzchnię.
Odczekać 30 min. w skrajnych przypadkach do 24 godzin. Przy silnym zabrudzeniu lub miejsca trudno
dostępne doczyścić szczotką. Nie dopuścić do wyschnięcia na powierzchni. Zalecane jest
utrzymywanie wilgotnej powierzchni. Gruntownie zmyć wodą. Przy bardzo silnym efekcie mokrego
kamienia powtórzyć zabieg na suchym kamieniu.
Uwaga: Każdorazowo zalecane jest przeprowadzenie próby na kamieniu. Produkt działa
niekorzystnie na polerowanej powierzchni marmurów, wapieni, terazzo, emalii.
W razie wątpliwości nałożyć na niewidoczną powierzchnię kamienia. Nie
stosować szczotek z naturalnym włosem i nie stosować w pobliżu roślin.
Lithofil Rozkonserwowywacz Wexa
Profesjonalny koncentrat przeznaczony do usuwania poprzednich
środków konserwujących, umożliwia zdjęcie warstwy zwietrzałych lub
przestarzałych impregnatów oraz zabrudzeń powstałych w wyniku jego
użytkowania. Polecamy go do przygotowania powierzchni do impregnacji.
Rozpuszcza stare woski, zżółknięte, stare środki do pielęgnacji podłóg, lakiery,
emulsje samopołyskowe, brud z oleju i tłuszczu, sadzę, plamy z gumy, smoły i
wiele innych typów zabrudzeń. Koncentrat ten jest łagodnie alkaliczny.

