
 
 
 

UMYWALKI - OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY 
UŻYTKOWANIU, WYTYCZNE DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I KONSERWACJI 

 
FENIX® to nowa generacja innowacyjnych materiałów do aranżacji wnętrz w szerokim zakresie zastosowań pionowych i poziomych, np. w 
łazience. Aby jeszcze bardziej podkreślić estetyczną harmonię FENIXa, FENIX INTEGRATED SOLUTIONS oferuje nową kolekcję umywalek 

FENIX. Kolekcja umywalek została specjalnie opracowana, aby uzupełnić blaty łazienkowe FENIX. 

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA 
 

Czyszczenie umywalki może pomóc w utrzymaniu jej piękna i czystości. Pomimo tego, że nieporowata powierzchnia zapobiega wnikaniu 
cieczy do wnętrza materiału, zaleca się ich natychmiastowe usunięcie za pomocą miękkiej, nieścieralnej gąbki i zwykłego płynu do naczyń,  
a następnie spłukania powierzchni i dokładne osuszenie za pomocą ściereczki z mikrofibry. 
W przypadku uporczywych plam na umywalkach w jasnych kolorach należy zastosować roztwór wybielacza i letniej wody (w proporcji ¾ 
 i ¼), pozostawiając go na około 8 godzin do zadziałania (zaleca się przeprowadzenie tej czynności czyszczącej w nocy), dokładnie spłukując, 
a następnie starannie osuszając całą powierzchnię miękką ściereczką z mikrofibry. Jeśli plamy nie ustępują, czynność można powtórzyć 
jeszcze raz lub dwa razy. 
W przypadku uporczywych plam na umywalkach w ciemnych kolorach, należy użyć zwykłego płynu do naczyń bezpośrednio na plamę  
i za pomocą miękkiej, nieściernej gąbki czyścić małymi, kolistymi ruchami. Spłukać letnią wodą i starannie osuszyć całą powierzchnię 
ściereczką z mikrofibry. Jeśli plamy nie ustępują, czynność można powtórzyć jeszcze raz lub dwa razy. 
W przypadku plam z kamienia należy użyć niekorozyjnego środka do usuwania kamienia rozcieńczonego letnią wodą. Rozprowadzić roztwór 
homogenicznie na całej powierzchni umywalki. Następnie za pomocą miękkiej, nieściernej gąbki należy wykonywać małe, koliste ruchy  
i pozostawić środek do usuwania kamienia na kilka minut (dokładnie przestrzegając instrukcji użycia na etykiecie środka do usuwania 
kamienia). Spłukać letnią wodą i starannie osuszyć całą powierzchnię ściereczką z mikrofibry. 
Nieprzestrzeganie zaleceń dotyczących pielęgnacji i konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji może spowodować utratę gwarancji. 

OSTRZEŻENIA I ZALECENIA 

 
Należy wziąć pod uwagę następujące środki ostrożności: 
• należy codziennie osuszać powierzchnię umywalki, unikając długotrwałego zalegania wody, co mogłoby doprowadzić do powstania 

kamienia; 
• nie należy stosować detergentów zawierających substancje alkaliczne i ciecze agresywne (takie jak amoniak, soda kaustyczna, środki 

dyspergujące); 
• nie należy usuwać pozostałości brudu za pomocą płatków z wełny stalowej lub gąbek ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię; 
• nie należy kroić ani mielić bezpośrednio na powierzchni umywalki, ponieważ może ona zostać nieodwracalnie porysowana (zaleca się 

zawsze używać deski do krojenia); 
• oznaki zarysowań, codziennego zużycia są nieuniknione podczas normalnego użytkowania. Kolory ciemne będą bardziej podatne pod 

względem zarysowań, kurzu i zwykłego zużycia niż kolory jasne. Unikaj przypadkowych uderzeń, które mogłyby spowodować 
nieusuwalne mikro urazy; 

• nie należy umieszczać przedmiotów żarowych, takich jak ekspresy do kawy, gorące patelnie, garnki lub inne źródła ciepła bezpośrednio 
na powierzchni zlewozmywaka: mogą one powodować przebarwienia i/lub powstawanie plam; 

• należy unikać wlewania wrzących płynów bezpośrednio do umywalki bez uprzedniego otwarcia kranu z zimną wodą i napełnienia 
dna na co najmniej 1 cm, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia. Wlewanie płynów o temperaturze powyże j 
70°C (w tym wrzących) bezpośrednio do umywalki bez uprzedniego otwarcia kranu z zimną wodą może spowodować 
uszkodzenie umywalki.; 

• aby zapobiec powstawaniu plam z kamienia, zalecamy przynajmniej raz w tygodniu przeprowadzić zabieg odkamieniania, który jest 
zalecany szczególnie w przypadku umywalek o ciemnych kolorach. 

 
 
 
 
 
 
 

ZASTRZEŻENIE. Niniejszy dokument zawiera ogólne zalecenia dotyczące sposobu zwiększenia jakości czyszczenia i konserwacji produktów. Dokument ten służy jako ogólny przewodnik po dobrych praktykach i 

nie stanowi żadnej formy gwarancji ani oświadczenia co do przydatności w odniesieniu do produktów i procesów w nim opisanych.  Wszelkie informacje lub produkty zawarte w niniejszym dokumencie muszą 

być zweryfikowane i przetestowane przez użytkownika pod kątem ich przydatności do określonego celu lub konkretnego zastosowania. Należy wziąć pod uwagę warunki lokalne lub specyficzne. Treść tego 

dokumentu odzwierciedla naszą wiedzę i doświadczenie w momencie publikacji. Najnowsza wersja dokumentu zastępuje wszystkie poprzednie wersje. Informujemy, że najnowsza wersja może zawierać zmiany 

techniczne, które należy wziąć pod uwagę podczas użytkowania produktów. Z najnowszą wersją dokumentu można zapoznać się na naszej stronie internetowej. Klienci powinni zawsze sprawdzić, czy dostępna 

jest zaktualizowana wersja dokumentu. Wszelkie gwarancje na produkty mogą zostać unieważnione, jeśli (treść) najnowszej wersji tego dokumentu, który może być od czasu do czasu aktualizowany, nie będzie 

(właściwie) przestrzegany. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowość informacji zawartych w tym dokumencie, ale  nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek niedopatrzenia, 

nieścisłości lub błędy typograficzne. 
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