
ÎNTRE INEREA LAVOARELOR DIN PIATRĂȚ

Ce vă deteriora suprafaţa lavoarului

● To i acizii: vin, sucuri de fructe, o et, suc de lămâie, cură ători acri, ace tiaț ț ț ș
● substan ele pot gravura piatra i pot contribui la deteriorarea acesteia, pot lăsa pete ț ș

mate pe suprafa ă, care nu pot fi îndepărtate ulterior.ț
●  Nu trebuie folosite substan e corozive, detergen i sau paste abrazive pentru ț ț

cură area pietreiț
● pulberi care pot zgâria suprafa a. Evita i situa iile în care poluarea chimicăț ț ț
● (de ex. pasta de dinti, culoarea parului, oja ...) vor ramane pe suprafata chiuvetei 

pana la uscare.
●  Prin utilizarea impregnării: pot fi utilizate produse de tip „opri i colorarea”, dar ț

produsele trebuie să fie destinate utilizării pe piatră naturală sau ideal direct pe 
marmură.

●  Petele din ulei, grăsime, vopsea, lac sau ceară pot fi îndepărtate cu un detergent 
intensiv pentru piatră naturală.

Între inerea lavoaruluiț

●  Pentru a vă păstra lavoarul din piatră încă frumos de văzut, vă recomandăm să-l 
impregna i la fiecare 6 luni i nu mai pu in de o dată pe an pentru a avea un strat ț ș ț
protector.

●  Impregnările recomandate includ, de exemplu, impregnările SAXO.
●  Folosi i impregnări impermeabile i hidrofuge.ț ș
●  Dacă utiliza i impregnarea cu stimulatoare de culoare, pute i cre te tonul de culoare ț ț ș

al pietrei.

Amplasarea lavoarului

● Lavoarele din piatră trebuie a ezate întotdeauna pe o placă suficient de puternică, ș
conta i pe greutatea mare a lavoarelor! Pe propriul risc, este posibil i montarea ț ș
lavoarului ca mobilier, încastrat în

● scânduri sau mobilier, de ex. ca lavoar montat pe perete. Fiecare dintre aceste 
metode ar trebui să fie efectuată de o companie specializată, care ine cont de ț



greutatea, dimensiunea, tipul de piatră i garantează instalarea cadrului sau fixarea ș
chiuvetei.

● Pachetul nu include robinet sau scurgere, pute i alege robinetul în func ie de ț ț
preferin ele dvs. i plasa i-l atât în ț ș ț perete, cât i pe plită. Interzicem i nu ne asumăm ș ș
nicio responsabilitate pentru încercările de a face găuri în chiuvetă, de ex. robinetul.

● Nu recomandăm interven ii în structura chiuvetei, chiuveta atunci nu ar fi recunoscutăț
în timpul procedurii de plângere.

● Lavoarele din piatră nu sunt rezistente la înghe , deci nu vă recomandăm să ave i ț ț
lavoare din piatră în aer liber în lunile de iarnă.

Lavoarele Onyx pot fi aprinse instalând lumini LED sau halogeni direc iona i către sau sub ț ț
chiuvetă. Instruc iunile detaliate, inclusiv reglementările de siguran ă, vor fi furnizate de ț ț
instalator

echipă sau electrician.


