
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU GRANITOWEGO BLATY KUCHENNE 

 

1. Producent wyrobu F.P.H.U. Tubek Leszek zapewnia, że użytym materiałem jest 

granit
1
. Produkt został wykonany zgodnie z zaleceniami klienta oraz według zasad 

sztuki kamieniarskiej. 

2. Granit jest skałą głębinową powstałą w procesie krystalizacji magmy. Zmiany 

strukturalne i kolorystyczne są cechą charakterystyczna kamienia naturalnego i nie 

mogą być traktowane jako wady stanowiące podstawy reklamacji. 

3. Blaty kuchenne o fakturze polerowanej są w pełni higieniczne i można 

przygotowywać produkty spożywcze bezpośrednio na ich powierzchni. 

4. Czyścić należy je wodą lub w przypadku większych zabrudzeń lekkimi detergentami 

tj. płynem do mycia szyb lub do mycia naczyń. Nie należy czyścić blatów mleczkami 

do czyszczenia armatury porcelanowej czy aluminiowej. 

5. Nie należy konserwować granitu żadnymi środkami konserwującymi (pasty, woski, 

itp.). Szczególnie na blatach kuchennych nie zalecamy stosowania chemii na 

powierzchniach blatów. 

6. Producent dopuszcza krojenie nożami bezpośrednio na blatach. Należy jednak 

pamiętać, że szczególnie na ciemnych granitach, w przypadku mocniejszych zacięć 

nożem w blat, może powstać delikatna rysa. 

7. Należy unikać kontaktu granitu z mocno barwiącymi substancjami naturalnymi, 

szczególnie o odczynniku kwaśnym. Do produktów takich należą np.: barszcz 

czerwony, czy soki z mocno barwiących owoców, tj. wiśnie czy borówki. W 

przypadku zabrudzenia wcześniej wymienionymi substancjami, należy jak najszybciej 

zmyć plamę wodą, zanim barwniki wejdą w pory kamienia. 

8. Kamień naturalny ma skłonność do przyjmowania w pory gorącego tłuszczu. Dlatego 

w sąsiedztwie kuchenek mogą pojawiać się plamy od tłuszczu. Jeśli zauważymy 

plamę oleju na blacie, należy ją jak najszybciej zmyć detergentem rozpuszczającym 

tłuszcz (płyn do mycia naczyń). 

9. Na blatach o grubości mniejszej niż 4 cm, nie należy dopuszczać do  powstawania 

dużych obciążeń statycznych punktowych.  

10. W przypadku uszkodzeń blatu objętych gwarancją należy kontaktować się wyłącznie z 

przedstawicielami producenta w siedzibie firmy bądź w punktach sprzedaży osobiście 

lub telefonicznie. 

 

Użytkowanie blatów zgodnie z powyższymi zaleceniami zapewni długie i bezproblemowe 

cieszenie się z piękna, uroków oraz funkcjonalności kamienia naturalnego w naszym domu. 

 

                                                 
1
 Nazewnictwo według EN 12670 „Kamień naturalny. Terminologia” 


