
 

 

Naxani kivimass valamu ja töötasapinna 

kasutus- ja hooldusjuhend 

Garantii 

 

Valamud ja töötasapinnad on disainitud ja toodetud Naxani poolt koos Betacryl®-ga. Puhas akrüülkivi, mille 

paksus on 9mm. See on valmistatud tahkest materjalist, umbes kaks kolmandikku alumiiniumhüdroksiidist 

ja kolmandik akrüülvaigust ning looduslikud pigmendid. 

Alumiiniumhüdroksiid annab tootele erilise tugevuse. Vaik tagab puhtuse ning sobivuse kokkupuuteks isegi 

toiduga. Vaik tagab ka veekindluse ja värvide stabiilsuse läbi aja. 

Tegu on mittepoorse materjaliga ja seetõttu ei ima endasse vedelikke. Plekid võivad olla ainult 

pinnapealsed ja tänu sellele on pind kergesti hooldatav ja puhastatav. 

 

KASUTAMINE JA HOOLDAMINE: 

Igal juhul, nagu ka muude materjalide puhul, on vajalik pinna korrapärane hooldus, puhastamine ja 

perioodiline hooldus. 

1. Hoolda tavapäraselt, kasuta piisavalt vett 

2. Kasuta svammi või pehmest riidest lappi puhastamiseks 

3.          Raskemate plekkide puhul kasutage - Scotch Brite´i. Soovitame ka FILA tooteid. 

4. Ära kasuta valgendajat, alkoholi, hapet, küünelaki eemaldajat, lakki või teisi abrassiivseid aineid. 

              Ärge kasutage rasva- või vahapõhiseid tooteid. 

5. Metüleeni kõrge kontsentratsiooni tõttu ärge kasutage kaltsiumoksiidi ega juuksevärvi. Sel juhul 

loputage pind kiiresti seebi ja veega ning kuivatage pehme lapiga. 

 

Betacryl ® talub kõrgeid temperatuure paremini kui teised kattematerjalid. Kuumade pottide otse pinnale 

asetamine võib seda aga kahjustada. 

Pinna kriimustuste korral töödelge pinda samamoodi nagu plekke. parim omadus on see, et see on alati 

taastatav. 

 

Puhas akrüülkivi on 100% ümbertöödeldav. 



 

 

 

GARANTII 

 

Naxani toodetele kehtib 2- aastane garantii. 

Igal kapi küljes on “garantii silt” – Palun seda mitte eemaldada, garantii puhul on vaja esitada antud 

number.  

Garantii kehtib ainult tootele endale. Kahjud, mis on tekitatud paigaldamisel või lisade paigaldamisel toote 

külge, ei kuulu garantii alla. Garantii katab toote või materjali defektid, mis on tekkinud tootmisel. 

Kahjum, mis on tekkinud toote kasutamisel, mis ei ole otseselt seotud ega tingitud materjalist või materjali 

defektidest tootmises – ei kuulu garantii alla. Välistest teguritest, ainetest põhjustatud kahjustused on 

sellest garantiist otseselt välja arvatud. 

 


