
BAKIM VE KORUMA 



Maestro Quartz Design ürünleri çizilmelere, ısıya ve lekelere karşı dayanıklı 
yüksek kaliteli gözeneksiz bir yapıya sahiptir.  Maestro Quartz Design 
minimum bakım gerektirir ve aşağıdaki bakım ve koruma yönergeleri yüzeyin 
yıllarca kusursuz durumda tutulmasına yardımcı olur. 

Genel Rutin Bakım ve Koruma
Maestro Quartz Design meyve suları, sıvı gıda boyaları, kahve, çay, şarap, üzüm, 
alkolsüz içecekler, yağ, salça gibi mutfakta kullanımı yoğun olan ürünlerin 
neden olduğu lekelere karşı son derece dayanıklıdır. Bir dökülme meydana 
gelirse, lekeli bölgeyi yaygın olarak bulunan çok amaçlı temizleyici veya ev 
deterjanı ile silin ve bölgeyi derhal suyla durulayın. Daha inatçı dökülmeler ve 
lekeler için, prosedürü birkaç kez tekrarlayın ve lekeyi çıkarmak için yumuşak, 
metalik olmayan bir ovma süngeri kullanın. Bazı inatçı lekelerin hafif bir iz 
bırakması veya taşın çok hafif bir renk değişikliği olması mümkündür. 

Tezgahlarda Isı Hasarının Önlenmesi 
Maestro Quartz Design ürünleri orta ısıya dayanacak şekilde tasarlanmış ve 
üretilmiştir, diğer kuvars esaslı kompoze taş malzemeler gibi Maestro Quartz 
Design’da, özellikle ürünün kenarlarında ve evye/ocak boşluklarında, yüksek 
sıcaklıklara ani ve/veya kalıcı maruz kalma nedeniyle hasar görebilir ve bu da 
çatlaklara neden olabilir. Termal şoku, renk değişikliğini veya diğer zararları 
önlemek için, sıcak nesneleri yüzeye koyarken nihale kullanmak, çok sıcak 
kaplarla uzun süreli temastan kaçınmak gerekir. Özellikle elektrikli tavalar, 
güveç kapları veya kavurma fırınları gibi pişirme aletleri kullanırken, her zaman 
bir nihale kullanmanızı öneririz. 

Genel Mutfak Kesim Aletleri
Keskin bıçaklar da dahil olmak üzere Maestro Quartz Design’a zarar vermez, 
ancak aynı alanda doğrudan yüzeyde devam eden kesim, zaman içinde metal 
aşınmalarına sebep olabilir. Doğrama işleri esnasında kesme tahtası 
kullanılması, tezgahınızı uzun süreli ve ilk günkü gibi kullanmanıza yardımcı 
olur. 

Yüzeye Yapılmış Maddelerin Çıkarılması 
Gıda, sakız, oje, boya vb. tezgah üzerine yapışmış ise, sadece keskin bir bıçak 
veya keskin plastik kazıyıcı ile malzeme kazıyın. Metal kazıyıcı kullanımı 
yüzeyde gri metal izleri bırakabilir. Metal aşındırıcı olmayan ovma süngeri ile 
bunları kolayca temizleyebilirsiniz. Yüzeyi normal şekilde suyla yıkayın ve 
durulayın. 

Kimyasallara ve Çözücülere Maruz Kalma 
Kimyasalların uygun kullanımı kuvars yüzeylerinde çok dayanıklı iken, belirli 
kimyasallara uzun süreli maruz kalma bitmiş yüzeylerde hasar riski vardır. 
Maestro Quartz Design ürünleri, güçlü kimyasallara ve çözücülere uzun süre 
maruz kalarak, kalıcı olarak zarar görebilir. 

Aseton ve diğer kimyasalların doğru kullanımı: 
• Aseton, tezgah üzerine ve ek yerlerine bulaşmış polyester bazlı yapıştırıcıları 
  temizlemek için güvenle kullanılabilir. 
• Aseton temizlik için bir beze uygulanmalı ve doğrudan malzeme yüzeyine 
  dökülmemelidir. Temizlik sonrasında tezgah ılık su ile durulanıp, 
  kurulanmalıdır.

Aşağıda, Maestro Quartz Design Yüzeylere zarar verebilecek veya 
etkileyebilecek diğer kimyasalların listesi verilmiştir. Malzemeye zarar 
verebilecek diğer potansiyel kimyasallar olduğu için bu liste her şey dahil 
değildir. Yaşanan hasarların derecesi kimyasala, konsantrasyona ve maruz 
kalma süresine bağlı olarak değişebilir. 

Drenaj temizleyicileri, fırın temizleyicileri, boya inceltici veya çözücüler. 
Trikloretilen veya metilen klorür gibi klorlu çözücüler, Benzen, toluen, metil etil 
keton, Hidrosiyanik asit, hidroflorik asit, hidroklorik asit, sülfürik asit, nitrik asit 
veya muriatik asit gibi konsantre asitler, 8,5 alkali/PH seviyesinin üzerinde olan 
kimyasallardır. Temas halinde hemen su ile iyice durulayın.

Doğrudan Güneş Işığına Maruz Kalma
Doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmak Maestro Quartz Design ürünlerinde 
renk değişimine ve matlaşmaya neden olabilir. Uzun bir süre boyunca 
doğrudan güneş ışığından kaçınmak tavsiye edilir. Ürünün dış mekan 
tezgahlarında kullanımı tavsiye edilmez.
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Fabrika / Factory: 
Ortaklar O.S.B.
Gümüşyeniköy Mah. 
1000 Cad. No: 10
Germencik / Aydın

Merkez / Head Office: 
Harmandere Mah. 
Şehit Mehmet Güney Sok.
No: 6 / 1  34912 Kurtköy - Pendik / İstanbul
T: +90 216 482 55 95 (pbx) 
F: +90 216 482 55 96

www.maestroquartzdesign.com


