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Niezaprzeczalną zaletą SiQuartz jest łatwość utrzymania higieny, a także prosty 
sposób czyszczenia powierzchni. W większości przypadków wystarczy jedynie 
przetarcie suchą szmatką. Poniżej przedstawiamy kilka prostych zasad 
czyszczenia, które pozwolą cieszyć się blatem SiQuartz przed długie lata. 

Jak utrzymać naturalne piękno kwarcu technologicznego SiQuartz?

Dzięki wyjątkowym właściwościom fizyczno-chemicznym i zerowej porowatości 
produkty z kwarcu technologicznego SiQuartz wymagają jedynie regularnej 
domowej pielęgnacji. Wystarczy nałożyć odrobinę produktu o neutralnym pH, a 
następnie zmyć wodą i przetrzeć suchym ręcznikiem papierowym lub bawełnianą 
ściereczką. Poniżej przedstawiamy kilka prostych trików, które pomogą pozbyć się 
z blatu nawet najbardziej bardziej uporczywych plam. Stosując się do tych prostych 
wskazówek łatwo będzie utrzymać blask i naturalne piękno powierzchni SiQuartz 
przez długie lata.  

Regularne czyszczenie 

SiQuartz wykazuje wysoką odporność na kwasy, oleje, tłuszcz, kawę, wino, napoje 
gazowane itp. Jeśli na powierzchni nie ma znaczących ilości tłuszczu to do 
eliminacji zabrudzeń wystarczy jedynie sucha szmatka. Innym sposobem na 
codzienną pielęgnację będzie użycie ciepłej wody z odrobiną mydła o obojętnym 
pH. 

Tłuste plamy

Do tłustych plam wystarczy ściereczka i ciepła woda z odrobiną mydła o obojętnym 
pH. Do bardzo tłustych i trudnych plam z oleju można użyć niewielkiej ilości 
mleczka CIF Cream lub innego mleczka tego rodzaju. Produkt należy nanieść na 
zabrudzoną powierzchnię i pozostawić na około dwie minuty, następnie okrężnymi 
ruchami za pomocą miękkiego zmywaka (np. zmywaka typu Scoth-Brite) zetrzeć 
resztki i spłukać blat wodą. Poleca się używać gładkiej, a nie chropowatej strony 
gąbki. 



Produkty, które mogą uszkodzić powierzchnię SiQuartz

Nie zaleca się używania produktów takich jak woski, spraye, czy uszczelniacze, 
mogących spowodować, że po dłuższym czasie, powierzchnia SiQuartz zacznie 
tracić blask. 

Czyszczenie suchych plam po wapiennym osadzie

W przypadku plam z wapnia należy zaaplikować na powierzchnię blatu produkt na 
bazie kwasu solnego i pozostawić na około minutę, po czym spłukać wodą. Bardzo 
ważne jest by zawsze postępować zgodnie z instrukcją na opakowaniu produktu. 
Środek na bazie kwasu solnego nie jest odpowiedni do czyszczenia 
zlewozmywaków, czy też baterii, należy go używać jedynie do blatów. 

Czyszczenie powierzchni SiQuartz z resztek produktów codziennego użytku, 
zarówno tych organicznych jak i chemicznych. 

Resztki należy usunąć delikatnie za pomocą plastikowej szpatułki, a następnie 
zaaplikować na zabrudzone miejsca detergent o neutralnym pH i spłukać wodą. 
Sposób sprawdzi się zarówno przy czyszczeniu blatu z resztek zaschniętego 
jedzenia, owoców, warzyw, soków i napojów, jak i lakierów do paznokci.  

Usuwanie resztek silikonu

Cięższe plamy silikonowe można usuwać za pomocą ostrza noża oraz odrobiny 
rozpuszczalnika (jednak rozpuszczalnik nie może zawierać chlorku metylenu, 
chloroetanu, ani chlorku etylenu). Po usunięciu plamy powierzchnię SiQuartz należy 
spłukać obficie wodą.  

Czyszczenie plam z tlenku metalu

Nanieść niewielką ilość produktu zawierającego kwas chlorowodorowy, pozostawić 
na kilka sekund, a następnie spłukać dokładnie wodą i osuszyć blat szmatką lub 
ręcznikiem papierowym.  

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA

Gdzie nie powinno instalować się powierzchni SiQuartz?

Nie poleca się stosowania powierzchni kwarcytowych SiQuartz na zewnątrz, ani w 
miejscach narażonych na działanie lamp UV.  



Kwarc technologiczny SiQuartz a bardzo wysokie temperatury.

Powierzchnie SiQuartz są odporne zarówno na zimne jak i gorące temperatury. Nie 
mniej, jeśli na blat kwarcytowy postawimy rozgrzany, dopiero co zdjęty z ognia 
garnek lub bardzo gorącą patelnię możemy nieodwracalnie uszkodzić 
powierzchnię blatu. Dlatego, zaleca się stosowanie podkładek (korkowych, 
drewnianych, materiałowych, itp.), które ochronią blat i pomogą cieszyć się jego 
naturalnym pięknem przez długie lata. Powierzchnia SiQuartz powinna być 
oddalona od źródeł ciepła takich, jak kominki czy urządzenia do smażenia w 
głębokim tłuszczu.  

Czy SiQuartz wymaga impregnacji?

Powierzchnie SiQuartz dzięki zerowej porowatości nie wymagają impregnacji ani 
używania wodoodpornych produktów do zwiększenia ich połysku. Nie powinny być 
też polerowane. Idealnie gładka powierzchnia sprawia, że wilgoć nie wchłania się 
do środka, a blat nie nasiąka i nie niszczy się. Dlatego, w odróżnieniu od kamieni 
naturalnych (np. marmurów, granitów), powierzchni kwarcytowych SiQuartz nie 
należy impregnować. Ponadto stosowanie na blatach SiQuartz wosków, sprayów 
nabłyszczających, czy innych tego rodzaju środków impregnujących może 
zmatowić powierzchnię. 

Powierzchnia kwarcytowa SiQuartz a ostre narzędzia i sztućce

Kwarc technologiczny, zwany też potocznie kwarcogranitem, składa się w 93-95 
procentach z naturalnego kwarcu, jednego z najtwardszych i najpiękniejszych 
minerałów (7 w skali Mohsa). Jest bardzo odporny na zarysowania. Nie mniej, by 
jak najdłużej zachować jego idealnie gładką powierzchnię, przy intensywnym 
używaniu noża, ostrych sztućców i narzędzi zalecane jest używanie desek do 
krojenia. Nie wolno używać bezpośrednio na blat noży ceramicznych, ani innych 
narzędzi o większej niż kwarc twardości w skali Mohsa.  

Niezalecane produkty chemiczne i czyszczące 

Nie zaleca się używania wybielaczy. Jeżeli wybielacz pozostanie na powierzchni 
dłużej niż 12 godzin, może pozostawić matową plamę. Z tego samego powodu nie 
są zalecane zasadowe produkty czyszczące pH12, ani produkty rozpuszczające 
tłuszcz na bazie chloru o pH wyższym niż 10 jak np. środki do czyszczenia 
piekarników, sedesów, woski do mebli i produkty odtykające rury.  
Do usuwania plam można wyjątkowo zastosować trichloroetylen, jednak po jego 
użyciu środek należy bezwzględnie spłukać z powierzchni dużą ilością wody, 
podobnie jak aceton oraz rozcieńczalnik do farb. Należy pamiętać, że są to silne 
produkty chemiczne i dlatego nie należy ich nadużywać, ani też stosować do 
regularnej pielęgnacji. SiQuartz nie jest odporny na kwas fluorowodorowy.  



Czy można polerować powierzchnie kwarcytowe SiQuartz? 

Pod żadnym pozorem nie należy polerować kwarcu technologicznego SiQuartz, ani 
przy pierwszej obróbce materiału, ani po kilku latach jego użytkowania w celu tzw. 
odświeżenia. Podobnie nie należy używać impregnatów ani nabłyszczaczy, mogą 
bowiem one nieodwracalnie uszkodzić blat i pozbawić powierzchnię naturalnego 
blasku.  

Czy SiQuartz to bezpieczny materiał?

Kwarcogranity SiQuartz zostały homologowane i posiadają certyfikaty jakości 
dopuszczające je do użytkowania. Produkt spełnia wszystkie normy i jest 
bezpieczny dla otoczenia, a dzięki powierzchni antybakteryjnej jest wręcz idealnym 
produktem do zastosowania w domu. 

Powłoka antybakteryjna SiQuartz

Zerowa porowatość i idealnie gładka powierzchnia sprawiają, że SiQuartz jest 
niezwykle higienicznym produktem. Na powierzchni nie tworzą się grzyby, a 
specjalna powłoka antybakteryjna eliminuje nawet do 99,9 procent bakterii. Nie 
trzeba więc stosować odkażających, czy antybakteryjnych środków chemicznych, 
gdyż kwarc technologiczny ze względu na swoją budowę posiada już naturalną 
barierę antybakteryjną. 


