
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU GRANITOWEGO SCHODY/TARASY 

POLEROWANE 

 

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. Kamień naturalny o fakturze polerowanej w żaden sposób nie jest zabezpieczony 

antypoślizgowo
2
 i producent nie bierze odpowiedzialności za szkody powstałe na 

skutek poślizgnięcia. 

4. Schody czy tarasy będą śliskie przede wszystkim wtedy, kiedy będą mokre. Dlatego 

podczas deszczu, czy podczas mycia należy zachować ostrożność. Przypadkiem, kiedy 

schody/tarasy będą szczególnie śliskie, jest wystąpienie warstwy śniegu, szczególnie 

topniejącego. Może to być śnieg zalegający lub wniesiony na podeszwie butów. 

Dlatego w okresie zimowym zalecamy stosowanie mat antypoślizgowych na 

powierzchniach polerowanych położonych na zewnątrz. 

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

np. płynem do mycia szyb. Dopuszczalne jest używanie myjek ciśnieniowych. Nie 

należy stosować past do czyszczenia podłóg. W przypadku stosowania myjek 

ciśnieniowych nie zalecamy mycia szamponami samochodowymi bazującymi na 

estrach. 

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

itp.). Ponadto środki te mogą utworzyć śliską powierzchnie. 

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

szczególnie o odczynniku kwaśnym. Do produktów takich należą np.: soki z 

niektórych liści (np. dąb), 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. Nie należy posypywać granitu, szczególnie w okresie zimowym, solą czy to kuchenną 

czy drogową. Istnieje możliwość wniknięcia roztworów solnych w strukturę kamienia. 

Po jakimś czasie roztwory te mogą wypływać, tworząc nieestetyczne wykwity solne. 

9. W przypadku uszkodzeń schodów objętych gwarancją należy kontaktować się 

wyłącznie z przedstawicielami producenta w siedzibie firmy bądź w punktach 

sprzedaży osobiście lub telefonicznie. 

 

Użytkowanie schodów 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” 

2
 Według EN 12058 „Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty posadzkowe i schodowe. Wymagania” 


