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ارائه شده توسط شرکت  )سنگ مهندسی شده(سنگ کوارتس صفحات نحوه نگهداری از 

 (Lstone) آتلیه سنگ الله

 

 تبریک

 پزیشا تاشیذ.  (Lstoneشرکت آتلیه سنگ الله )ت صویواًِ ها سا اص طشف تثشیکادس اتتذا 

جذیذتاى تشای سال ّا کاستشی تا کوتشیي اقذاهات ًگْذاسی طشاحی شذُ است. صفحات سٌگ کَاستض چشا کِ 

ِ ٍیظگی ّایی است کِ هٌجش شذُ تا صفحات سٌگ اص جول صیاد ٍ کوتشیي چگالیهاًذگاسی فَق الؼادُ، تشاکن 

صفحات سطح اص سَی دیگش ذُ شذى، خش تشداشتي ٍ لکِ ّا داشتِ تاشٌذ. ساییکَاستض هقاٍهت تاالیی دس تشاتش 

تَدُ ٍ تیشتشیي هقاٍهت سا دس تشاتش لکِ ّا ٍ هَاد چسثٌذُ داسد.  یتشک ّش ػاسی اصسٌگ کَاستض هٌْذسی شذُ 

تشک هاًغ سشذ تاکتشی ّا دس سطح ایي صفحات شذُ ٍ لزا ایي  ػاسی تَدى سطح ایي صفحات سٌگ کَاستض اص

  آًتی تاکتشیال ّستٌذ. صفحات

تاػث شذُ تا ایي صفحات کاتیٌت تِ آساًی تویض شًَذ ٍ سطح  صاف ٍ صیقلی تَدى سطح صفحات سٌگ کَاستض

 َاد شَیٌذُ هثل سٍص اٍل پاک کشد.تا آب گشم ٍ کوی ه آى ّا سا هی تَاى تا یک پاسچِ تش شذُ

 

 تمیز کردن منظم هفتگی 

ٍ  ،ٍ تشًشم  یا دستوال کاغزییک پاسچِ  تاّفتگی صفحات سٌگ کَاستض  هٌظنپاک کشدى  تایذ ػشض کٌین کِ

ّوِ کاسی است کِ تشای پاک کشدى تاقی هاًذُ ٍ خشدُ ّای غزا دستوال خشک یک تا آى سپس خشک کشدى 

 .الصم استٍ گشد ٍ خاک اص سٍی صفحات سٌگ کَاستض 

 

 تمیز کردن با مواد شوینذه

دس صَستی کِ ّش گًَِ هایؼی تش سٍی سطح سٌگ کَاستض سیختِ شَد، فَساً آى سا تا یک پاسچِ ًشم یا دستوال 

 pHتا هَاد شَیٌذُ تویض کٌیذ. دقت داشتِ تاشیذ کِ ِ لکِ ای تاقی هاًذ، آى سا کاغزی پاک کٌیذ ٍ دس صَستی ک
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آب گشم تِ پاک کشدى اًَاع ٍ ّن چٌیي حاٍی رسات سایٌذُ ًثاشذ.  تَدُ 8تا  5ُ هَسد استفادُ تیي هادُ شَیٌذ

لکِ ّا اص سٍی سطح صفحات سٌگ کَاستض کوک هی کٌذ ٍلی ًثایذ تِ اًذاصُ ای گشم تاشذ کِ ًتَاى تِ آى دست 

 صد. 

هَاد شَیٌذُ ٍ اسیذ ّای ضؼیف تش سٍی سطح صفحات سٌگ کَاستض ًگشاى ًثاشیذ، الثتِ تِ دس هَسد استفادُ اص 

یاد داشتِ تاشیذ کِ دس اًتْای کاس تایذ هَاد شَیٌذُ یا اسیذ سا تِ صَست کاهل تا استفادُ اص آب سشد اص سٍی 

 سطح سٌگ کَاستض تا دستوال پاک کٌیذ. 

ّای ظشفشَیی یا َّدّای آشپضخاًِ تشای تویض  اص هَاد شَیٌذُ هَسد استفادُ تشای تویض کشدى اجاق گاص، هاشیي

کشدى سطح صفحات سٌگ کَاستض استفادُ ًکٌیذ. چشا کِ ایي هَاد داسای رسات سایٌذُ ّستٌذ کِ هٌجش تِ هات 

 شذى سطح صفحات سٌگ کَاستض خَاٌّذ شذ. 

 

 تمیز کردن مواد چسبنذه ماننذ رنگ

تا استفادُ اص یک تیغِ پالستیکی هاًٌذ چاقَی ٍ آداهس، اتتذا لکِ سا تشای هَاد چسثٌذُ هاًٌذ هَاد غزایی، سًگ 

 . کٌیذتویض پاسچِ ًن داس  تااثشات لکِ سا اص سطح صفحِ سٌگ کَاستض تشداشتِ ٍ سپس پالستیکی 

کافی است یک پاسچِ ًشم سا آغشتِ تِ الکل  Lstoneتشای تویض کشدى گشیس اص سٍی صفحات سٌگ کَاستض 

تا  سپس هحل ساایضٍپشٍپیل کشدُ ٍ هحل لکِ سا تویض کٌیذ. ایي کاس سا تا صهاًی تکشاس کٌیذ کِ لکِ پاک شَد. 

ٍ فَساً تا یک  کشدُ استفادُ اص صاتَى یا شَیٌذُ ّای دیگشی کِ دس تاال تَضیح دادُ شذ، شستِ ٍ تا آب سشد تویض

 خشک کٌیذ. ًشم یا دستوال کاغزی  پاسچِ

 

 تمیز کردن لکه های رنگی 

لکِ ّای سًگی هشتَط تِ چای، قَُْ، آب هیَُ ٍ ... تا شستي سطح تَسط آب ٍ هَاد شَیٌذُ هاًٌذ صاتَى اص سٍی 

 تِ آساًی پاک هی شًَذ.  Lstone اسائِ شذُ تَسطت سٌگ کَاستض اسطح صفح

ت سٌگ کَاستض ستَى یا دیگش هَاد شَیٌذُ ٍ آب اص سٍی سطح صفحای هشتَط تِ هاطیک سا هی تَاى تا الکِ ّا

ُ ٍ ستَى سٍی سطح سیختِ شذتِ ایي تشتیة کِ اتتذا هقذاسی اتِ آساًی پاک کشد.  Lstone اسائِ شذُ تَسط
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تَجِ داشتِ تاشیذ  سپس تَسط دستوال ًشهی پاک هی شَد ٍ دس ًْایت هحل تا آب ٍ صاتَى شستِ هی شَد.

 Lstone کِ تایذ اص سیختي اسیذ ّا یا تاص ّای قَی، هاًٌذ حالل ّای سًگ، تش سٍی سطح صفحات سٌگ کَاستض

 اجتٌاب ًوَد. 

 

 ثیر مواد مختلف بر روی صفحات سنگ کوارتز تأ

 :وی گزاسًذًاثش  Lstoneشرکت )آتلیه سنگ الله( هَادی کِ تش سٍی سطح صفحات کَاستض اسائِ شذُ تَسط 

سٍغي گیاّی ٍ حیَاًی، سٍغي صیتَى، ٍ اًَاع سٍغي ّای خَساکی دیگش، چای، قَُْ، ًسکافِ، اًَاع سس ّا، 

تا  5تیي  pHآتلیوَ، شیش، استَى، خویش دًذاى، کشم ّای دست ٍ صَست، هشکة، ٍاکس، صاتَى، هَاد شَیٌذُ تا 

دسصذ،  5سصذ، سیتشیک اسیذ د 5سیذ سیظًِ، استیک احششُ کش ّا، آب اک ، هحصَالت تْذاشتی ٍ آسایشی،8

 ٌضى، اًَاع چسة ّا، گچ ٍ ... ت

اثش هی  Lstoneشرکت )آتلیه سنگ الله( هَادی کِ تش سٍی سطح صفحات سٌگ کَاستض اسائِ شذُ تَسط 

 گزاسًذ:

، (شاس هی گیشًذکِ تِ ػٌَاى اص تیي تشًذُ ای لکِ ّای سًگی هَسد استفادُ ق)تشی کلشٍ اتاى ٍ هتیلي کلشیذ 

 . سَد سَص آٍس ٍ قَی هاًٌذ آهًَیاک پَدسی، هَاد شَیٌذُ تاصی شَیٌذُ ّای اسیذی قَی، اسیذ اگضالیک

 

 حرف آخر

هقاٍهت صیادی دس  Lstoneشرکت دس ًْایت تایذ گفت کِ هحصَالت صفحات سٌگ کَاستض اسائِ شذُ تَسط 

تشاتش خط ٍ خش داشتِ ٍ سطح فششدُ ایي صفحات تاػث هی شَد تا هَاد تا چگالی کوتش هاًٌذ گشد ٍ خاک ٍ 

ًفَر کٌٌذ. لزا ًیاصی تِ  Lstoneشرکت ِ شذُ تَسط لکِ ّا ًتَاًٌذ تِ سطح صفحات سٌگ کَاستض اسائ

تَسط هَاد ٍاکسی ٍجَد ًذاسد. تؼذاد دفؼات تویض  Lstoneشرکت هحافظت اص سطح صفحات سٌگ کَاستض 

تستگی تِ گشد ٍ خاک سٍی ایي صفحات ٍ هیضاى استفادُ کاستشاى  Lstoneکشدى سطح صفحات سٌگ کَاستض 

اص آى ّا تستگی داسد. تحت ششایط استفادُ صیاد )هاًٌذ کاًتشّای کاس شذُ دس آشپضخاًِ سستَساى ّا( پیشٌْاد 

 هی گشدد تا سٍصاًِ یک یا دٍ هشتثِ سطح صفحات سٌگ کَاستض تا دستوال ًشم خیس شستِ شًَذ. 



                     هلال گنس هیلتآ تکرش
 09120480897 - 09144131531    :سامت هرامش

 Lstoneir@      :یعامتجا یاه هکبش رد ام یدیآ

 

4 

 

 

ستگاُ ّای اتَهاتیک تشای شستي سطح ایي صفحات سٌگی استفادُ هی کٌیذ، تایذ دقت دس صَستی کِ اص د

پذ ّا ٍ هَاد سایٌذُ آسیثی تِ سطح سٌگ کَاستض ًضًٌذ. پیشٌْاد هی گشدد، دس اٍلیي هشحلِ داشتِ تاشیذ کِ 

تذا اص ، اتتویضکاسی کِ هؼوَالً تشای صدٍدى گشد ٍ خاک حاصل اص کاسّای ساخت ٍ ساصی صَست هی گیشد

دستوال خشک تشای تویض کشدى الیِ ضخین گشد ٍ خاک استفادُ کشدُ ٍ سپس تا تیغِ الستیکی هی تَاًیذ لکِ 

ّای سًگ، گچ یا سیواى سا اص سطح صفحات جذا کشدُ ٍ جای آى ّا سا تا دستوال خیس آغشتِ تِ هَاد شَیٌذُ 

ی کٌذى لکِ ّای سًگ، گچ ٍ هالت استفادُ تویض کٌیذ. دقت داشتِ تاشیذ اص تیغِ ّای فلضی هاًٌذ چاقَ تشا

شرکت ًکٌیذ. الثتِ تْتش است ٌّگام اًجام کاس ّای ساختواًی سٍی صفحات سٌگ کَاستض اسائِ شذُ تَسط 

Lstone  .سا تا ًایلَى ّای ضخین تپَشاًیذ 

 


