
 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU MARMUROWEGO SCHODY/TARASY 

POLEROWANE 

 

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

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

sztuki kamieniarskiej. 

2. Marmur jest skałą metamorficzną powstałą na skutek przeobrażenia wapieni. 

Handlowo do marmurów zaliczamy także wapienie, dolomity oraz trawertyny
1
. 

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 topniejącego śniegu 

wniesionego na butach. 

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

np. płynem do mycia szyb. Nie należy stosować past do czyszczenia podłóg 

drewnianych. 

6. Marmur posiada większą chłonność barwników niż granit. Dlatego zaleca się 

impregnacje schodów marmurowych
3
. 

7. Należy unikać kontaktu marmuru z mocno barwiącymi substancjami naturalnymi. 

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. Marmur jest skałą węglanową, dlatego reaguje z kwasami. Nie należy dopuszczać do 

kontaktu schodów z jakimkolwiek kwasem. Spowoduje to nieestetyczne wżery 

w kamieniu. 

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” 

3
 W przypadku niejasności co do sposobu impregnacji, należy skontaktować się ze specjalistą w dziedzinie 

kamieniarstwa 


