
 

 

 
Warunki u żytkowania i sposób post ępowania  

z blatami kuchennymi i elementami wystroju wn ętrz Pfleiderer 
 
Zachowanie ni żej wymienionych podstawowych zasad u żytkowania blatów i elementami wystroju wn ętrz 

pozwoli Pa ństwu cieszy ć się naszymi produktami przez długie lata. 
 
 

1. Blaty kuchenne i elementy wystroju wnętrz należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Wymagania,  metody badań, składowanie i transport  blatów kuchennych, ścianek przyblatowych i  elementów 

płaskich określa norma ZN-2:2016 Płyty wiórowe oklejane laminatem typu HPL/CPL. Blaty kuchenne i elementy 
wystroju wnętrz. 

 
 

I. MONTAŻ 
 

1. Monta ż blatu, ścianki przyblatowej i elementu płaskiego powinien b yć wykonywany przez do świadczone 
firmy celem unikni ęcia trwałych uszkodze ń towarzysz ących monta żowi wykonywanemu samodzielnie. 
Prawidłowy monta ż uwarunkowany jest znajomo ścią technologii produkcji blatów, wła ściwo ści produktu oraz 
konkretnych rozwi ązań technicznych. 

2. Każdy blat, ścianka przyblatowa i element płaski powinien zostać sprawdzony przed oraz w trakcie montażu pod 
względem wymiarów, uszkodzeń mechanicznych, widocznych wad i różnic kolorystycznych. 

3. Blaty, ścianki przyblatowe i elementy płaskie należy montować i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych i 
wentylowanych gwarantujących ich zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: wysoka wilgotność, ekstremalne 
temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 

4. Blaty, ścianki przyblatowe i elementy płaskie należy montować po zakończeniu prac murarsko-tynkarskich w 
pomieszczeniach ogrzewanych. 

5. W trakcie montażu blatów, ścianek przyblatowych i elementów płaskich, aby chronić ich powierzchnię należy unikać 
cięcia, szlifowania i uderzania zarówno tępymi, jak i ostrymi narzędziami bezpośrednio na ich powierzchni. 

6. Sprzęt AGD należy montować zgodnie z zaleceniami producenta. 
7. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie krawędzi oraz płaszczyzn w obrębie łączeń blatów 

kuchennych, ścianek przyblatowych i elementów płaskich, blatów i zlewozmywaków, blatów i płyt grzewczych, blatów 
i zmywarek itp. - przed bezpośrednim działaniem wody i pary wodnej. Wszystkie otwarte krawędzie przed montażem 
powinny zostać zabezpieczone dostępnymi na rynku środkami, typu kleje wodoodporne, a w trakcie montażu 
wszystkie elementy zabudowy powinny być umocowane na stałe, przy wykorzystaniu dostępnych środków 
montażowych.  

8. Blaty pozbawione fabrycznego profilu zaoblenia nie podlegają reklamacji. 
 
 

II. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA 
 

1. Czyszczenia blatów, ścianek przyblatowych i elementów płaskich należy dokonywać za pomocą ścierki zwilżonej w 
ciepłej wodzie z zastosowaniem ogólnie dostępnych środków myjących nie zawierających materiałów ścierających, 
środków woskujących i agresywnych. Zawsze po zastosowaniu środka czyszczącego należy zmyć blat / element 
wystroju wnętrz czystą woda i wytrzeć do sucha. 

2. W szczególności należy unikać: 
- narażania blatu/ elementu wystroju wnętrz na długotrwały kontakt z wodą, szczególnie w miejscach łączeń, 

przy zlewozmywaku i na krawędziach blatu/ elementu wystroju wnętrz - może to doprowadzić do 
nieodwracalnego zniszczenia blatu, 

- mycia blatów pod bieżącą wodą, 
- stawiania gorących garnków, patelni i naczyń na powierzchni blatu/ elementu wystroju wnętrz, zwłaszcza 

zdjętych bezpośrednio z płyty grzewczej, 
- używania noża i innych ostrych narzędzi bezpośrednio na powierzchni blatu/ elementu wystroju wnętrz, co 

może spowodować zarysowania, 
- otwierania zmywarki tuż po zakończeniu programu zmywania, zmywarka powinna być opróżniana minimum 

15 minut po zakończeniu programu - gorąca para wodna może nieodwracalnie zniszczyć blat (spęcznienie  
blatu, odchodzenie laminatu). 

3. Powierzchnie blatów / elementów wystroju wnętrz należy chronić przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez 
przedmioty wykonane z metalu. Kroić należy na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, 
oddzielających powierzchnię blatu/ elementu wystroju wnętrz od bezpośredniego kontaktu z nożem, mogącym 
uszkodzić jego powierzchnię. 

4. Ślady markerów, kredek, lakieru do paznokci można usuwać rozpuszczalnikiem organicznymi (aceton, zmywacz do 
paznokci) oraz spirytusem. Po usunięciu plam powierzchnię blatu/ elementu wystroju wnętrz należy zmyć czystą 
wodą. 

5. Środki chemiczne powodujące zniszczenie powierzchni blatu/ elementu wystroju wnętrz (kwas amidosulfonowy, 
arsenowy, solny z tlenkiem chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) muszą być natychmiast usuwane, środki te 
mogą spowodować trwałe uszkodzenia powierzchni blatów – powstanie matowej i szorstkiej powierzchnia już po 
krótkim czasie ich działania.  

6. Blaty/ elementy wystroju wnętrz posiadają wysoką wytrzymałość na zginanie, jednak zbyt duże dynamiczne ich 
obciążanie punktowe (uderzenie), może doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego powierzchni. 

 
 

W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI LUB PROBLEMÓW ZWI ĄZANYCH Z UŻYTKOWANIEM BLATÓW  PROSIMY  
O NIEZWŁOCZNY KONTAKT Z WYKONAWC Ą PAŃSTWA UMEBLOWANIA 

 


