
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU SCHODY Z PIASKOWCA 

 

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

piaskowiec
1
. Produkt został wykonany zgodnie z zaleceniami klienta oraz według 

zasad sztuki kamieniarskiej. 

2. Piaskowiec jest skałą osadową powstałą w procesie diagenezy kwarcu, najczęściej na 

dnie pradawnych zbiorników wodnych. Zmiany strukturalne i kolorystyczne są cechą 

charakterystyczna kamienia naturalnego i nie mogą być traktowane jako wady 

stanowiące podstawy reklamacji. 

3. Producent zapewnia, że schody posiadające fakturę surową, płomieniowaną, 

szczotkowaną lub groszkowaną, są w pełni zabezpieczone w kwestii antypoślizgowej
2
. 

4. Czyścić należy je wodą. Dopuszczalne jest używanie myjek ciśnieniowych oraz 

szczotek ryżowych. W przypadku stosowania myjek ciśnieniowych nie zalecamy 

mycia szamponami samochodowymi bazującymi na estrach. 

5. Piaskowiec należy zabezpieczać impregnatem. Czynność tą zaleca się wykonywać co 

roku, przed zimą. Należy stosować impregnaty z grupy zabezpieczających
3
. 

Nie należy używać impregnatów w pełni hydrofobowych. 

6. Należy unikać kontaktu piaskowca 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. 

7. Nie należy posypywać schodów, 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. 

8. 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” 

3
 W razie wątpliwości co do wyboru impregnatu, zaleca się konsultacje ze specjalistą w dziedzinie 

kamieniarstwa  


