
GRANITOPS MATERIĀLA VIRSMU KOPŠANA UN LIETOŠANA.

Ikdienas kopšanā GRANITOPS atšķiras no citu materiālu virsmām ar to, ka ērtāk tīrīt virsmu bez
salaiduma vietām. Virsmu var tīrīt ar jebkuru sadzīves ķīmiju un materiālu, taču neiesakām bez
vajadzības lietot abrazīvos materiālus un spēcīgus sārmus (aizliegts lietot pulētām virsmām).

GRANITOPS virsma ir ūdensdroša, kokmateriāla pildījums no visām pusēm ir pārklāts ar speciālu
polimēru slāni,  kas to pasargā no samirkšanas  un uzbriešanas.  Lai  saglabātu garantiju-  nekādā
gadījumā neveiciet virsmā urbumus, iegriezumus utt. pašrocīgi. Ja mehāniska bojājuma rezultātā
virsmas pārklājums ir sabojāts (uzkrīt smags priekšmets ar asu šķautni un izsit  robu), tad to ir
iespējams restaurēt, tikai jāuzmanās, lai bojātajā vietā neiekļūst ūdens.

GRANITOPS  virsmās  neiesūcas  krāsvielas,  tās  nebojā  ķīmija  (GRANITOPS  tiek  veiksmīgi
pielietots  laboratoriju  virsmām),  kad  izstrādājums  ir  gatavs,  tas  ir  praktiski  ķīmiski  inerts.  Uz
virsmām neiesakām ilgstoši atstāt matu krāsas, melnās tējas, joda, briljanta-zaļā, sarkanvīna, biešu
u.c. traipus (īpaši uz gaišām virsmām). Ja šis traips ir iesūcies virsmas vaska virskārtiņā, tad to var
noberzt  ar  abrazīvo  sūklīti  vai  smalku  smilšpapīru,  taču  šādos  gadījumos  noteikti  drošāk  ir
konsultēties ar GRANITOPS darbiniekiem.

GRANITOPS  ir  karstumizturīgs.  Nav  jābaidās  izlietnē  noliet  vārošu  ūdeni  no  kartupeļiem.
Neiesakām uzreiz  pēc  tam atgriezt  auksto  krānu,  jo  pie  daudzkārtēja  termošoka  (daudz  reižu
karsts-auksts-karsts) ar gadiem varētu parādīties mikro-plaisas virskārtā, tās ir restaurējamas un
ūdens  uz  grīdas  netecēs.  Karstu  katlu  vai  pannu  drīkst  likt  uz  virsmas  tikai  īslaicīgi  (īpaši
jāuzmanās  ar ļoti  gaišām vai  tumšām virsmām),  nedrīkst  uz ilgu laiku  atstāt  karstus  katlus  ar
dubultajiem,  biezajiem  dibeniem,  kas  ilgstoši  saglabā  karstumu.  Virsma  iztur  ilgstoši  90ºC,
īslaicīgi  līdz 120ºC karstumu. Ar atklātu uguni GRANITOPS virsmas var nopietni sabojāt,  pie
attiecīgas tº materiāls kūst un nodzeltē, šādus bojājumus arī ir iespējams restaurēt, taču nevaram
garantēt, ka neatšķirsies krāsa.

GRANITOPS materiāls  ir triecienizturīgs,  tomēr,  tāpat kā praktiski visiem virsmu materiāliem,
dēlītis būs jālieto gan klapējot gaļu, gan griežot maizi. Pirmajos mēnešos darba virsma piestrādājas
un  mikro  švīkiņas  vaska  virskārtā  iegūst  ikdienas  matējumu,  ieteicams  saudzības  režīms.  Ja
nepieciešams, tad pēc vairākiem gadiem virsmu var jau nopietni pārslīpēt/ pārpulēt un tā atkal būs
kā jauna. 

Galvenais  nosacījums,  lai  GRANITOPS  izsniegtā  garantija  būtu  spēkā-  virsmai  nedrīkst  būt
mehāniski bojājumi!!! (Tos ir iespējams restaurēt par maksu)
Ja GRANITOPS virsma ir tehnoloģisks brāķis, tad tā tiek restaurēta bez maksas vai īsos termiņos
nomainīta pret jaunu.

Garantija visiem virsmas izstrādājumiem – 5 gadi, sabiedriskās lietošanas telpās 2 gadi.

Paldies, ka izvēlējāties GRANITOPS materiālu! 

E.: info@granitops.lv; T.: +37126598008; W.: www.granitops.lv 
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