
ÚDRŽBA KAMENNÝCH UMÝVADIEL

Čo poškodí povrch umývadla
● Všetky kyseliny: víno, ovocné šťavy, ocot, citrónová šťava, kyslé čistiace prostriedky,

tieto látky môžu kameň naleptať a prispievajú k jeho poškodeniu, na povrchu môžu 
zanechať matné škvrny, ktoré neskôr nie je možné odstrániť.

● Na čistenie kameňa by sa nemali používať žieravinové látky, detergenty alebo 
abrazívne pasty a prášky, ktoré môžu poškriabať povrch. Vyvarujte sa situáciám, 
kedy chemické znečistenie (napr. zubná pasta, farba na vlasy, lak na nechty ...) 
ostane na povrchu umyvadla do zaschnutia. 

Použitie impregnácie: 
● Možno použiť prostriedky typu "stop škvrnám”, ale prostriedky musia byť určené pre 

použitie na prírodný kameň, prípadne ideálne priamo na mramor.
● Škvrny od oleja, mastnoty, farby, laku alebo vosku môžu byť odstránené intenzívnym

čističom na prírodný kameň.

Údržba umývadla
● Aby Vaše kamenné umývadlo bolo stále pekné na pohľad, doporučujeme ho 

každých 6 mesiacov (nie menej ako jedenkrát za rok) impregnovať, aby malo 
ochrannú vrstvu.

● Medzi doporučené impregnácie patrí napr. SAXO impregnácia.
● Používajte impregnáciu na odpudzovanie škvŕn a vody.
● Pokiaľ použijete impregnáciu s farebnými stimulátormi, môžete dosiahnuť zvýšenie 

farebného odtieňa kameňa.

Umiestnenie umývadla
● Kamenné umývadlá je nutné umiestniť vždy na dostatočne pevnú dosku, počítejte s 

veľkou váhou umývadla!
● Na vlastné nebezpečenstvo je tiež možné namontovať umývadlo ako nábytkové, 

zapustené do dosky či nábytku, prípadne ako umývadlo nástenné. Každá z týchto 
metód by mala byť vykonávaná  špecializovanou firmou, ktorá zohľadní váhu, 
rozmer, druh kameňa a zo zárukou prevedie inštaláciu rámu či upevnenie umývadla.

● Súčasťou balenia nie je batéria ani odtok, batériu si môžete zvoliť podľa Vašich 
preferencií a umiestniť ju ako do steny, tak i na dosku. Zakazujeme a nepreberáme 
žiadnu zodpovednosť za pokusy samostatne vŕtať otvory v umývadle napr. na 
batériu.



● Nedoporučujeme žiadne zásahy do štruktúry umývadla, pretože by Vám nebola 
uznaná reklamácia.

● Kamenné umývadla nie sú mrazuvzdorné, preto nedoporučujeme mať kamenné 
umývadlá počas zimných mesiacoch vo vonkajších priestoroch. 

Umývadlá z ónyxu môžu byť osvetlené inštaláciou LED svetiel alebo halogénov 
nasmerovaných na alebo pod umyvadlom. Podrobné pokyny, vrátane bezpečnostných 
predpisov, Vám poskytne montážny tím alebo elektrikár.


