
 

 
Warunki u � ytkowania i sposób post � powania  

z blatami kuchennymi Pfleiderer 
 
Zachowanie ni � ej wymienionych podstawowych zasad u � ytkowania blatów pozwoli Pa � stwu cieszy �  si �  

naszymi produktami przez d
ugie lata. 
 
 

1. Blaty kuchenne nale� y u� ytkowa�  zgodnie z ich przeznaczeniem. 
2. Wymagania i metody bada�  blatów kuchennych okre� la norma ZN-1:2012. P
yty wiórowe oklejane laminatem typu 

HPL/CPL. Blaty kuchenne i elementy d
ugie. 
 
 

I. MONTA�  
 

1. Monta �  blatu powinien by �  wykonywany przez do � wiadczone firmy celem unikni � cia trwa
ych uszkodze �  
towarzysz � cych monta � owi wykonywanemu samodzielnie. Prawid
owy monta �  uwarunkowany jest 
znajomo � ci �  technologii produkcji blatów, w
a � ciwo � ci produktu oraz konkretnych rozwi � za�  technicznych. 

2. Ka� dy blat powinien zosta�  sprawdzony przed oraz w trakcie monta� u pod wzgl� dem wymiarów, uszkodze�  
mechanicznych, widocznych wad i ró� nic kolorystycznych. 

3. Blaty nale� y montowa�  i u� ytkowa�  w pomieszczeniach zamkni� tych i wentylowanych gwarantuj� cych ich 
zabezpieczenie przed czynnikami takimi jak: wysoka wilgotno�� , ekstremalne temperatury i bezpo� rednie dzia
anie 
promieni s
onecznych. 

4. Blaty nale� y montowa�  po zako� czeniu prac murarsko-tynkarskich w pomieszczeniach ogrzewanych. 
5. W trakcie monta� u blatów, aby chroni�  ich powierzchni�  nale� y unika�  ci� cia, szlifowania i uderzania zarówno t� pymi, 

jak i ostrymi narz� dziami bezpo� rednio na ich powierzchni. 
6. Sprz� t AGD nale� y montowa�  zgodnie z zaleceniami producenta. 
7. Nale� y zwróci�  szczególn�  uwag�  na zabezpieczenie kraw� dzi oraz p
aszczyzn w obr� bie 
� cze�  blatów 

kuchennych, blatów i zlewozmywaków, blatów i p
yt grzewczych, blatów i zmywarek itp. - przed bezpo� rednim 
dzia
aniem wody i pary wodnej. Wszystkie otwarte kraw� dzie przed monta� em powinny zosta�  zabezpieczone 
dost� pnymi na rynku � rodkami, typu kleje wodoodporne, a w trakcie monta� u wszystkie elementy zabudowy powinny 
by�  umocowane na sta
e, przy wykorzystaniu dost� pnych � rodków monta� owych.  

8. Blaty pozbawione fabrycznego profilu zaoblenia nie podlegaj�  reklamacji. 
 
 

II. CZYSZCZENIE I PIEL� GNACJA 
 

1. Czyszczenia blatów nale� y dokonywa�  za pomoc�  � cierki zwil� onej w ciep
ej wodzie z zastosowaniem ogólnie 
dost� pnych � rodków myj� cych nie zawieraj� cych materia
ów � cieraj� cych, � rodków woskuj� cych i agresywnych. 
Zawsze po zastosowaniu � rodka czyszcz� cego nale� y zmy�  blat czyst�  woda i wytrze�  do sucha. 

2. W szczególno� ci nale� y unika� : 
- nara� ania blatu na d
ugotrwa
y kontakt z wod� , szczególnie w miejscach 
� cze� , przy zlewozmywaku i na 

kraw� dziach blatu - mo� e to doprowadzi�  do nieodwracalnego zniszczenia blatu, 
- mycia blatów pod bie�� c�  wod� , 
- stawiania gor� cych garnków, patelni i naczy�  na powierzchni blatu, zw
aszcza zdj� tych bezpo� rednio z 

p
yty grzewczej, 
- u� ywania no� a i innych ostrych narz� dzi bezpo� rednio na powierzchni blatu, co mo� e spowodowa�  

zarysowania, 
- otwierania zmywarki tu�  po zako� czeniu programu zmywania, zmywarka powinna by�  opró� niana minimum 

15 minut po zako� czeniu programu - gor� ca para wodna mo� e nieodwracalnie zniszczy�  blat (sp� cznienie  
blatu, odchodzenie laminatu). 

3. Powierzchnie blatów nale� y chroni�  przed obiciem i porysowaniem, szczególnie przez przedmioty wykonane z 
metalu. Kroi�  nale� y na specjalnie do tego przeznaczonych deskach do krojenia, oddzielaj� cych powierzchni�  blatu 
od bezpo� redniego kontaktu z no� em, mog� cym uszkodzi�  jego powierzchni� . 

4. � lady markerów, kredek, lakieru do paznokci mo� na usuwa�  rozpuszczalnikiem organicznymi (aceton, zmywacz do 
paznokci) oraz spirytusem. Po usuni� ciu plam powierzchni�  blatu nale� y zmy�  czyst�  wod� . 

5. � rodki chemiczne powoduj� ce zniszczenie powierzchni blatu (kwas amidosulfonowy, arsenowy, solny z tlenkiem 
chromu, fluorowodorowy z tlenkiem chromu) musz�  by�  natychmiast usuwane, � rodki te mog�  spowodowa�  trwa
e 
uszkodzenia powierzchni blatów – powstanie matowej i szorstkiej powierzchnia ju�  po krótkim czasie ich dzia
ania.  

6. Blaty posiadaj�  wysok�  wytrzyma
o��  na zginanie, jednak zbyt du� e dynamiczne ich obci�� anie punktowe 
(uderzenie), mo� e doprowadzi�  do uszkodzenia mechanicznego powierzchni blatu. 

 
 
 

W PRZYPADKU W 	 TPLIWO
 CI LUB PROBLEMÓW ZWI 	 ZANYCH Z U� YTKOWANIEM BLATÓW  PROSIMY  
O NIEZW	OCZNY KONTAKT Z WYKONAWC 	  PA� STWA UMEBLOWANIA 

 


