
KONSERWACJA UMYWAŁEK Z KAMIENIA 

Co uszkodzi powierzchnię zlewu/umywalki

• Wszystkie kwasy: wino, soki owocowe, ocet, sok z cytryny, kwaśne 
środki czyszczące i podobne substancje mogą po wylaniu się na 
kamień uszkodzić go, mogą rónież pozostawić na powierzchni matowe 
plamy, których nie można usunąć.

• Do czyszczenia kamienia nie należy używać substancji żrących, 
detergentów lub ściernych takich jak pasty lub proszki, które mogą 
zarysować powierzchnię. Unikaj sytuacji, w których   zanieczyszczenia 
chemiczne (pasta do zębów, kolor włosów, lakier do paznokci…) 
pozostaną na powierzchni umywalki do zaschnięcia.

• Użycie impregnacji: możesz użyć produktów typu „stop plamy“, ale 
produkty te muszą być wyłącznie dedykowane do używania do 
umywalek z naturalnego kamienia, zwłaszcza marmuru. 

• Plamy z oleju, tłuszczu, barwy, lakieru lub wosku można usunąć za 
pomocą produktu wyłacznie dedykowanego do umywalek z 
kamienia naturalnego.

Konserwacja umywalek  
• Aby Twója umywalka była zawsze piękna, zalecamy co 6 miesięcy i nie 
rzadziej niż rok impregnować produkt tak, aby miał warstwę ochronną.
• Między takie produkty patrzy np. SAXO impregnace. 
• Używaj impregnacji aby odeprzeć plamy i wodę.
• Jeśli użyjesz impregnacji którę mają stymulatory koloru, możesz zwiększyć 

odcień koloru kamienia.

Lokalizacja zlewu/umywalki 



• Umywalki kamienne należy zawsze stawiać na odpowiednio mocnej 
desce/szafce/blacie, zawsze spodzewaj się że umywalka ma wielki 
ciężar!

• Na własne ryzyko istnieje również możliwość zamontowania umywalki jako
umywalki meblowej do deski lub mebla, również jako umywalki 
naściennej. Każda z tych metod powinna być wykonywane przez 
wyspecjalizowaną firmę uwzględniającą wagę, wielkość, rodzaj kamienia
oraz z gwarancją montażu umyuwalki do ramy.

• Opakowanie nie zawiera baterii ani syfonu, moga Państwo wybrać 
baterię według swoich preferencji i umieścić ją zarówno w ścianie, 
jak i na desce. Zakazane jest, jak  równiez nie bierzemy 
odpowiedzialności za próby samodzielnego robienia dziur w 
umywalce np. na kran.

• Nie zalecamy żadnej ingerencji w konstrukcję/strukturę umywalki, 
jeżeli nastapi taka ingerencja do umywalki, w takim wypadku,  
ewentualna reklamacja nie zostanie uznana

• Umywalki kamienne nie są mrozoodporne, dlatego nie zalecamy 
posiadanie/używanie/zostawianie kamiennych umywalek na zewnątrz w 
miesiącach zimowych.

Umywalki Onyx można oświetlić instalując oświetlenie LED lub halogeny 
skierowane na lub spod umywalki. Szczegółowe instrukcje, w tym również 
instrukcje bezpieczeństwa, zostaną dostarczone przez wybraną przez Państwa 
ekipę montażową lub elektryka.


