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Günlük Bakım ve Temizlik
Coante, gözeneksiz yapısı ve su emmeme özelliğiyle günlük 
kullanımda lekelere karşı dirençlidir. Tezgah yüzeyinin temizliği 
için ılık sabunlu su, pH nötr bir jel deterjan ve yumuşak bir bez*  
kullanınız. Bezi sabunlu/deterjanlı su ile ıslatınız ve lekeleri hafifçe 
ovalayıp su ile durulayarak temizliyici maddeden tamamen 
arındırınız.

Kurumuş Lekeler
Kurumuş lekeleri önce ılık su ile nemlendirip plastik bir spatula ile 
çıkarın. Bu tip lekeleri sert, sivri veya kesici herhangi bir alet ile 
kazımayınız.

Kireç Kalıntıları 
Kireç kalıntılarını temizlemek için su ve sirkeyi eşit miktarda karıştı-
rarak kireç temizleyici hazırlamanızı öneririz. Hazırlamış olduğunuz 
karışımı, kireç kalıntıların üzerine dökünüz. Yumuşak bir sünger 
yardımıyla  dairesel hareketlerle kireç kalıntılarını ovalayıp temiz 
suyla durulayınız.

İnatçı Lekeler
Zamanla oluşacak inatçı lekelerin üzerine sıcak su döküp birkaç 
dakika bekleyiniz. Bekledikten sonra çamaşır suyu katkılı jel 
deterjan ile leke kaybolana kadar yumuşak dairesel hareketlerle 
ovalayıp bol suyla durulayınız.

Yağ Lekeleri
Bir miktar sıcak suyu yağ lekesinin üzerine döküp biraz bekleyiniz. 
Sonrasında jel bulaşık deterjanını dökmüş olduğunuz yumuşak 
süngerle yağ lekesini hafifçe ovalayıp bol suyla durulayınız. 

Kolay bir  bakım ile
uzun yıllar sizinle

*Coante Yüzeylerde Temizleme Aracı:

HİJYEN VE İÇ HAVA KALİTESİYLE TESCİLLİ
TEZGAHLAR YAŞAM ALANLARINIZDA

Pamuklu nemli bezler, aşındırıcı olmayan 
süngerler, microfiber veya kağıt havlular tercih 
edilmelidir.

Sevdiklerinizle sağlıklı sofralarda buluşmanız için uluslararası NSF  
sertifikasıyla güvenilirliğini kanıtlayan Coante, Greenguard Gold sertifikası 
ile ortamdaki iç mekan hava kalitesine ve insan sağlığına zararlı hiçbir 
etkisi olmadığını da belgeler.



Coante tezgahınızın yüzeyinde su birikintisi bırakmaktan kaçını-
nız. Tezgah yüzeyinde bırakılan su birikintileri zaman içerisinde 
kireç lekesi oluşturacaktır. 

Tezgah üzerindeki lekeleri hemen temizlemeye özen gösteriniz. 
Uzun süre tezgah yüzeyinde kalan ve kuruyan lekeleri çıkarmak 
güçleşecektir. 

Tezgah bakım ve temizliği yapılırken kullanmış olduğunuz temizlik 
ürünlerini yüzey üzerinde kurumaya bırakmadan temizlik sonrası 
hemen durulayıp kurulayınız.

Bitkisel yağlar içeren deterjanlar kullanmayınız. Çünkü bu tip 
ürünler tezgahınızın yüzeyinde mat bir tabaka bırakabilir.

Yüksek veya düşük pH değerine sahip temizlik malzemelerini 
(kimyasallar ve çözücüler) kullanmaktan kaçınınız. Meydana 
gelecek olası temaslarda tezgahınızı bol su ile  durulayıp kurulayı-
nız.

Tezgahınızın üzerine ağartıcı, boya sökücü, vernik, incelticiler, 
lavabo açıcı, tuz ruhu,fırın, mobilya ve derz temizleyici gibi kimya-
sallar, yağ ve pas sökücü  ürünler kullanmayınız. Olası bir temas 
durumunda hemen bol su ile durulayıp kurulayınız. 

Hidroklorik asit (tuz ruhu), sodyum hidroksit (kostik), trikloroetan 
veya metilen klorid gibi kimyasallar içeren endüstriyel temizleyici-
lerin tezgah ile temasını engelleyiniz. 

Coante tezgahınızın temizliğinde sert temizlik araçlarını (tel 
ovucular, aşındırıcı yüzeyleri olan süngerler, aşındırıcı partiküller 
içeren jel ve toz deterjanlar  vb.) kullanmayınız. 

Coante ısı dayanımı yüksek bir malzemedir. Ancak aşırı ve ani ısı 
değişimi dolayısıyla oluşan termal şokun yüzeye zarar verme 
ihtimali olduğundan sıcak tencere veya tava gibi mutfak  gereçle-
rini  doğrudan yüzeye temas ettirmeyiniz. Mutlaka nihale veya 
altlık kullanınız. Ayrıca çok sıcak nesnelerin ve ocağınızdan çıkan 
alevlerin arka panele yaklaşmamasına dikkat ediniz.

Coante yüksek kuvars içeriği ile çizilmeye karşı dirençlidir. Ancak 
tezgahınızın uzun yıllar boyunca mutfağınızda sizlere ilk günkü 
güzelliğiyle eşlik edebilmesi için, tezgah üzerinde yapacağınız 
işlemlerinizi bir kesme tahtası üzerinde yapmanızı tavsiye ederiz. 

Tezgah üstüne herhangi bir ağır cismin düşmesinden ve/veya 
çarpmasından kaçınınız. Ürünün kenar ve köşeleri çarpmalara 
karşı hassastır.

Coante tezgahlarınızın yüzeyine koruyucu veya parlatıcı kimyasal-
lar kesinlikle kullanmayınız. 

Siyah antrasit gibi koyu renkler ve  Touch yüzeylere sahip olan 
ürünlere daha hassas ve sık bir bakım yapılması gerektiğini 
unutmayınız. 

Kullanacağınız deterjanların ve kimyasalların etkisini görmek için 
öncelikle tezgahın görülmeyen bir kısmında test etmenizi tavsiye 
ederiz.

 
Coante tezgahınızı ilk günkü gibi korumak için yüzey 
bakım sırları aşağıda belirtilmiştir. 

Kolay bir bakım ile
Uzun yıllar sizinle

Tavsiyelere uyulması halinde




