AZEROCARE SERİSİ

8

SAATE
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Mermer
Leke
Tutmuyor
YENİ TAŞ KORUMA
TEKNOLOJİSİ

Azerocare kullanım - temİzlİk ve bakIm rehberİ

Teknoloji ve Zarafetin
En Doğal Hali...
Binlerce yıldır yüzlerce medeniyet tarafından kullanılan mermer
bugün yeni bir boyut kazanıyor.
Dünyanın lider doğal taş firması Luigi Antolini Italy tecrübesiyle
işlenen Azerocare doğal taş plakalar sahip olduğu teknoloji ile
8 saate kadar leke geçirimsizliği sağlıyor.
Azerocare’in eşsiz özellikleri
Cilalı mermer yüzeylerde her türlü sıvı ve evsel asitlere karşı
8 saate kadar mutlak koruma sağlar.
Uygulama sahip olduğu teknoloji itibariyle çevre dostudur.
Kalıcı uygulamadır, bakım gerektirmez.
Bakteri gelişimi ve oluşumunu önleyen yapıdadır.
Bu sebeple anti-bakteriyel temizlik ürünlerine ihtiyaç duymaz.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
Yaşam alanlarınızda kullanmış olduğunuz Azerocare korumalı
doğal taşların en güzel şekli ile görünümünü uzun yıllar muhafaza
edebilmesi için bakım ve temizlik önerilerimize dikkat etmeniz

yeterli olacaktır.

Günlük temizlik
Azerocare korumalı doğal taş yüzeylerin günlük
temizliğini yüzeyi aşındırmayan yumuşak bir bezle, su
(ılık su tercih edilir) ve Ph değeri 3-8 arası olan sıvı sabun
kullanarak yapmanız en ideal seçenektir.
İNATÇI LEKELER
Yağ lekeleri ve gıda kalıntıları gibi inatçı lekeler söz
konusu olduğunda lekenin üzerine ılık su döktükten sonra
sıvı sabun ve yumuşak bir bez yardımı ile temizleyiniz.
Bununla beraber ürünün yüzeyine dökülen her türlü
maddeyi hemen temizlemenizi öneriyoruz.
Isıya direnç
Yüzeyin ani ısı değişimi sebebiyle zarar görme ihtimaline
karşı, sıcak tencere ve tava gibi mutfak gereçlerini
doğrudan yüzeyle temas ettirmeyiniz.

Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Yüzey üzerinde herhangi bir kesici alet kesinlikle kullanmayın,
Mutfak tezgahlarında yüzey üzerinde çizik ve çatlak
oluşmaması için mutlaka kesme tahtası vb. ürün kullanın,
Yüzeyle temas eden masa, sandalye ve koltuk ayaklarının
altında çizilmeyi engellemek için keçe vb. koruyucu
malzemeler kullanın,
Yüzeyleri yüksek ısıya maruz bırakmayın, nihale/altlık vb.
aparat kullanın,
Metal ovma telleri, sert dokulu temizlik bezleri veya süngerler
gibi yüzey aşındırıcı ürünler kullanmayın, yumuşak dokulu
ürünleri tercih edin,
Yüzeyi parlatmak için herhangi bir malzeme kullanmayın,
Yüzeye dökülen tüm maddeleri hemen temizleyin.
Aşağıda listesini göreceğiniz madde ve
bileşenleri kullanmayın;
• Çamaşır Suyu
• Trikloretilen
• Endüstriyel Çözücüler
• Tiner, Solvent
• Hidroflorik Asit
• Diklorometan (Metilen Klorür)
• Sodyum Hidroksit
• Seyrelticiler ve diğer kimyasallar, aseton
• Ph değeri 3’ten az olan asidik ve 8’den fazla
olan bazik ürünler.

Azerocare uygulanmış yüzey uluslararası EN 16301: 2013
standardına göre (doğal taş test yöntemi - tesadüfi leke
oluşumuna karşı duyarlılık ölçümü) 8-12 saate kadar aşağıdaki
ürünlere karşı koruma sağlar.
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Karbonatlı İçecekler
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Hardal

Antolini Azerocare koruması EN ve NSF standartlarına
göre gıda temasına uygundur. Uluslararası patentlerle
korunmaktadır ve Antolini Luigi & C. S.p.a. ‘nın
tescilli markasıdır.
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