
Instrukcja użytkowania blatów z granitu  
 

 

Granit jest jednym z najtrwalszych kamieni występujących na świecie. Dzięki temu zachowuje swój 
wygląd i właściwości przez długie lata. Te cechy powodują, że jest on jednym z najchętniej 
wykorzystywanych kamieni w budownictwie.  

Codzienna pielęgnacja  

Aby granit zachował swoje właściwości na dłużej należy przecierać go wilgotną, miękką ściereczką. 
Należy unikać preparatów o odczynie kwaśnym, który może wpłynąć na powierzchnię naszego blatu. 

Można do tego celu używać także środków do pielęgnacji kamienia naturalnego.  Dobrym 

rozwiązaniem będzie także stosowanie płynu do mycia naczyń. W kilku prostych krokach 
podstawowa pielęgnacja wygląda następująco:  
• Do wody dodajemy niewielką ilość detergentu;  

• Przecieramy blat zamoczoną w roztworze ścierką – musi być dobrze wyżęta.  
• Następnie wymieniamy wodę na czystą – już bez płynu i ponownie przecieramy 
powierzchnię.  
• Umyty kamień wycieramy do sucha.  

 

OSTRZEŻENIA  

• Nie stosujemy nabłyszczaczy, repelentów, uszczelniaczy.  
• Należy unikać kontaktu powierzchni z substancjami chemicznymi (kwasów, produktów na 
bazie chloru), rozpuszczalnikami (np. amoniak lub specyfiki na bazie amoniaku, flamastry, 

markery, itp.)  

• Nie stosujemy środków odtłuszczających o wysokiej ścieralności, np. Cif  
• Powierzchnie blatów należy chronić przed obiciem i zarysowaniem, szczególnie przez 
przedmioty wykonane z metalu, należy unikać stosowania gąbek metalowych.  
• Przy odstawianiu gorących garnków, patelni itp. zalecamy stosowanie podkładek.   
• Przy krojeniu zalecamy używanie deski lub innej podstawki. 

• Tłuszcz, olej, herbata, owoce, czerwone wino i inne produkty powinny być natychmiast 
usunięte z powierzchni blatów.  
• Nie należy nadmiernie obciążać blatów poprzez kładzenie na nich bardzo ciężkich 
przedmiotów oraz wywierać na nie zmiennego i nierównomiernego nacisku. Blaty posiadają ̨

wysoką wytrzymałość, jednak zbyt duże dynamiczne ich obciążanie punktowe może doprowadzić 
do uszkodzenia powierzchni blatu.  

• Powierzchnia ma naturalne pory, może przyjmować ciecze. Aby zminimalizować 
wchłanianie płynów oraz zabrudzeń i zapewnić ochronę blatu należy zaimpregnować 
powierzchnię.   

• Należy kontrolować podparcie blatów, ważne jest aby blaty były wsparte równomiernie na 

korpusach szafek.  

• Blaty kamienne należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem.  
 

Uwaga! Wszelkie prace związane z naprawą kamienia powinny być 
wykonywane przez wykfalifikowane osoby. 


