Postup pri ošetrení kuchynskej dosky.
1. Krok: Príprava kuchynskej dosky s kameňa pred impregnáciou.
Vyčistenie s nariedeným prípravkom LEM 3. Prípravok naneste na povrch a nechajte chvíľu
pôsobiť (1) aby sa uvoľnili nečistoty a zotrite čistou vodou (2), alebo odsajte (s
vodným vysávačom alebo špongiou). Potom ešte raz dôkladne umyte s vodou. V prípade že
máte v kuchynskej doske mastné fľaky najlepšie ich odstránite prípravkom SPOT
REMOVER.
Aplikácia prípravku je v nezriedenom stave (konzistencia hustá ) a nanáša sa vo vrstve cca 5
mm pomocou špachtle alebo stierky na miesto nasiaknuté mastnotou. Prekryjeme igelitom
aby látky pôsobili čo najdlhšie. Necháme pôsobiť pokiaľ prípravok nezačal vysychať.
Pokiaľ je pasta suchá a v časti kde sa nachádzal fľak nevysychá odstránime a nanesieme novú
vrstvu. (Nevyschnutá časť je nasiaknutá mastnotou). Aplikujeme dovtedy pokiaľ pasta
neostane suchá po celej nanesenej ploche.
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2. Krok : Kuchynská doska je čistá, zbavená mastnôt a sucha bez vlhkosti.
Impregnujeme prípravkom BLOCK D 70 ECO+ alebo IDEA QUARZO – je vysoko
kvalitná ochrana proti vode a olejom na všetky druhy kameňa s potravinárskym certifikátom
NSF a dovoľuje materiálu “dýchať“. Prípravok aplikujeme rovnomerne na celý povrch
v zriedenom stave pokiaľ materiál nasakuje (1) . Necháme pôsobiť 10 min. (2) a zvyšky
prípravku utrieme čistou handrou (3). Pokiaľ prípravok na povrchu uschne použite na
odstránenie nerezové drôtiky alebo ostré vlákno (záclona) (4). Umývať čistou vodou môžete
po 24 hod schnutia. Umývať s chemickými prostriedkami odporúčame po piatich dňoch
vyzretia .
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3. Krok : Bežné umývanie a ošetrenie kuchynskej dosky
Najvhodnejšie umývanie kuchynskej dosky je s prípravkom L&L v zriedenom stave ktoré sa
dodáva v spreji v objeme 500ml. Prípravok pri bežnej údržbe čistí a zároveň udržuje
konzerváciu v najlepšom stave. Nanáša sa na plochu nastriekaním (1) a po chvíľke pôsobenia
sa zotrie s papierovou utierkou alebo čistou handrou (2).
Raz do mesiaca celu dosku umyte nariedeným prípravkom LEM 3 v 500ml spreji. Nechajte
po nanesení 2 min pôsobiť a zotrite s povrchu. Veľmi dobe čistí tiež sklo-keramické dosky na
varenie.
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