Nuovvo marmorist pindade
kasutus – ja hooldusjuhend
Garantii
Marmor on looduslik, kordumatu värvuse ja mustriga materjal. Maapinnast
kaevandatud marmor lõigatakse sobivasse mõõtu ning servad ja pind
töödeldakse.
Marmorist töötasapinnad on vastupidavad vaid õige ja regulaarse hooldamise
korral.

Igapäevane puhastamine
Marmorist tasapinna igapäevaseks puhastamiseks kasuta niisket
(mikrokiududest) lappi, sooja vett ja vajadusel neutraalset (pH 7) või õrnalt
leeliselist (pH 8-10) pesuvahendit. Eelistada vahendeid, mis on spetsiaalselt
mõeldud looduslikule kivile. Marmori puhul tuleb vältida happelisi ja
pleegitusaineid sisaldavaid puhastusvahendeid.
Kivi pind on tundlik ka abrasiivsete materjalide suhtes – mikrokahjustusi võib
tekitada nii traatkäsn kui juhuslik liivatera pesulapi küljes.

Plekkide vältimine ja eemaldamine
Marmor on poorne ja suure veeimavusega materjal, seetõttu nõuab suurt
ettevaatust ja kaitset mustuse eest. Kindlasti vältige kemikaalide ja söövitavate
ainete sattumist tasapinnale. Eriti hoolikalt tuleks ümber käia vedelikega nagu
kohv ja tee, vein, toiduvärve sisaldavad mahlad ja limonaadid, aga ka õli ja
happelised puuviljad. Kui vedelik ja mustus kohe majapidamispaberi, sooja vee
ja lapiga ära pühkida, siis plekke ei teki.
Raskemate plekkide eemaldamiseks soovitame kasutada spetsiaalseid marmori
puhastamiseks mõeldud vahendeid. Peale vahendi kasutamist võiks pesta

töötasapindu veelkord vee ja pesuvahendiga. Sobiva vahendi saab
sptesiaalsetest puhastutoodetega tegelevatest ettevõtetest või
jaekaubandusvõrgust.
Kuumakahjustuste ja kriimustuste vältimine
Marmor on pehme ja poorne, sellepärast kriimustub marmorpind üsna
kergesti. Soovitame kahjustuste vältimiseks tuliseid asju pinnale mitte toetada.

Pikaajaline hooldamine
Marmor on pikaajalisuse tagamiseks töödeldud impregneerimisvahendiga, et
vedelikud ei imbuks kivi sisse. Soovitame iga 1-2 aasta tagant, olenevalt
kasutamise tihedusest, marmorist töötasapindu imavuse vähendamiseks
impregneerida.

Tooted, mida soovitame kasutada: FILA

Garantii
Nuvvo toodetele kehtib 2- aastane garantii.
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.
Toode, mis leitakse, et on defektne asendatakse uue tootega või hüvitatakse vastavalt Novarali SL
otsusele. Novarali SL jätab endale õiguse uurida ja otsustada toote defekti põhjuse üle. Välistest
teguritest, ainetest põhjustatud kahjustused on sellest garantiist otseselt välja arvatud.
Kui te olete saanud toote puudustega, siis tuleb sellest teavitada 2 tööpäeva jooksul.

