Uluslararası lider sertiﬁkalandırma kuruluşu National
Sanitation Foundation (NSF) International tarafından
belirlenen NSF 51 Yiyecek Hazırlama Alanları
Uygunluk kriterlerini tamamen karşılayan Çimstone,
yiyeceklerin hazırlanabileceği en güvenli yüzey olarak
sertiﬁkalandırılmıştır. NSF 51 sertiﬁkası sayesinde
Çimstone, ev ve ticari mutfaklarda güvenle
kullanılabilir.
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Çimstone, sıcaklıkları kısa süreli olarak tolere
edebilir. Ancak, fırından çıkarılan tepsi ya da
ateşten alınan tencere gibi yüksek sıcaklığa
ulaşmış mutfak kapları ile uzun süreli temastan
kaçının, mutlaka nihale kullanın. Çok yüksek
sıcaklıklara maruz bırakılan yüzeyler, ürün
özelliğine göre farklı tepkiler verebilir.
(Çatlama, renkte açılma, yüzey bozukluğu vb.
beklenebilir.)
Uygulamasını yaptıracağınız ürünlerinize kullanılması planlanan
Çimstone levhaları işçilik ve uygulama öncesinde, ürünü tedarik
edeceğiniz satıcı firmalarda görmenizi tavsiye ederiz.

Uygulanacak ürünlerin montajı öncesinde malzemeyi tedarik
edeceğiniz satıcı firma ile aranızda mutabık kalınız. Montaj
esnasında, işçilik ve uygulama ile ilgili görsel kontrollerinizi yaparak
ürününüzü teslim alınız.

Avrupa’nın seçkin Ürün Analizi ve Belgelendirme
Merkezi TÜV Rheinland LGA Products GmbH‘nin
verdiği hijyen raporuna göre Çimstone’un yüzeyinde
bakteri üremesi gerçekleşmez, yüzey çok kolay
temizlenir ve temizlik sonrası mikrobiyolojik hijyen
açısından tamamen güvenlidir.

Çimstone işleme & uygulama, stok & sevkiyat yöntemleri, bakım &
koruma ve ürün bilgileri“Atölye ve Depo El Kitabı”nda belirtilmiştir.

Çimstone markalı levhalarımızın %100
arkasındayız: Çimstone, tecrübesi ve sunduğu
kurumsal güvencesiyle %100 taşın arkasında durarak,
mutlak müşteri memnuniyeti sağlar. Levhaların arka
yüzlerinde yazılı olan ve/veya levha kenarlarındaki
ürün etiketlerinde yer alan
markası ve
diğer tamamlayıcı bilgiler, ürünün menşeinin ispatı
için önem taşıdığı kadar geriye dönük yapılacak
incelemeler için de önemli bir veri sağlayacağından,
kayıtlarınızda izlemenizi tavsiye ederiz.

Tezgah/banko veya diğer tüm işçilik uygulamaları, taş işletmeleri
olan atölyeler tarafından yapılmaktadır. Dolayısıyla, tezgah/banko
ve diğer tüm işlerinizde ihtiyacınız olan işçilik ve uygulama detayları
konusunda sipariş öncesinde tedarikçi firmanız ile aranızda
mutabık kalınması gereklidir.

Çimstone, Uluslararası Standardizasyon Örgütü
tarafından oluşturulan kalite yönetim standardı ISO
9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesine sahiptir.

Atölye ve Depo El Kitabı, Bakım ve Koruma Kılavuzu, Banko ve
Tezgah Bilgi Broşürü, Taş Kataloğu, Zemin ve Cephe Uygulama
Kılavuzları, Banko ve Tezgah Teslimat Formları gibi her türlü bilgi
içeren dökümanları, ürünleri tedarik ettiğiniz satıcı firmalardan
temin ediniz. Ayrıca, baskılı bilgi dökümanlarını
www.cimstone.com.tr adresinden de temin edebilirsiniz.
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Türk Standartları Enstitüsü’nün ürünlere verdiği Türk
Standartlarına Uygunluk Belgesi’nin simgesi olan
baklava dilimini gördüğünüz ürünleri gönül
rahatlığıyla kullanabilirsiniz. TSE Markası, üzerinde
kullanma hakkı verilen ürünlerin standartların
yönlendirdiği şekilde kontrol süreçlerinden geçirilerek
üretildiğini gösterir.

bakım
ve koruma
kılavuzu

Banko ve tezgâhınızın uzun yıllar ilk günkü
görünümünde kalması için, muhtelif kirleri uzun süre
bekleyip kalıcı lekeye dönüşmeden silin. Lekeleri
oluştukları anda silmek kuruduktan sonra
çıkarmaktan çok daha kolaydır.
İçerisinde ağartıcı ve ovucu partikül bulunan
deterjanlar zamanla yüzeylere kalıcı zarar verebilir.
Bu nedenle, deterjan seçimine özen gösterin ve
temizlikten sonra yüzeyi mutlaka durulayın. İçinde
yumuşak ya da sert ovucu partiküller bulunan
ürünleri kullanmayın. Bunların yerine jel ve sıvı
türünde temizlik maddelerini tercih edin.
Her zaman pH’ı nötre yakın veya pH etkisi azaltılmış
ürünler (raﬂarda bulunabilecek genel temizlik
ürünleri) kullanılabilir. Ancak, Kireç çözücü ve kireç
çözücü içeren ürünler ile yağ çözücü ve yağ çözücü
içeren ürünlerin uzun süreli temasından
kaçınılmalıdır.
Kuruyup çıkması zorlaşan boya, oje, sakız, hardal, ağır
yağlar gibi artıkları plastik bir spatula yardımı ile
nazikçe kazıyın, suyla temizleyin.

Dikkat:
* Temizlik ürünü iyice durulanmadan, yüzeyler kurumaya bırakılmamalıdır.
* 422 Riviera kodlu ürün, içerdiği organik efekt malzemesinden dolayı asit ve bazlardan etkilenebilir.
* Belirtilen temizlik malzemeleri birbirine karıştırılarak, ürün üzerinde kullanılmamalıdır.

Basit bir temizlik kalıcı hijyen için yeterlidir...

Çimstone’un yapısını oluşturan ve doğadaki en sert
mineral taşlardan biri olan kuvars, Çimstone
ürününüzün kolay çizilmesini ve aşınmasını engeller.
Ancak, diğer yüzeylerde olduğu gibi Çimstone da
ﬁziksel özelliklerini zayıﬂatan çok güçlü etkilere
maruz kalması halinde kalıcı olarak zarar görebilir.
Sivri ve kesici aletlerin yıpratıcı etkisinden banko ve
tezgahınızı korumak için her koşulda kesme tahtası
kullanınız. Ocaktan veya fırından alınan sıcak
kapların direk taşa temas etmemesi için nihale
kullanmayı ihmal etmeyiniz.

Bu ürünleri yüzey üzerine uygulamayın:
• Aktif Hidroksit içeren Alkali ürünler (lavabo açıcıları, v.b.)
• Trikloretan veya Metilen Klorid içeren ürünler (Ağır yağ çözücüler, leke ve boya çıkarıcılar, v.b.)
• Aşırı kuvvetli derişik kimyasallar ile uzun süreli temaslardan kaçınılmalıdır.
Yüzeyin yukarıda belirtilen zarar verici maddelerden herhangi birine maruz kalması durumunda, hemen duru
suyla silerek zararlı etkilerin oluşmasını engelleyin.
Küçük ürün örnekleri ve görselleri sadece fikir vermek içindir. Örnekler ve görseller ile taşlar arasında kısmi ton ve doku
farklılıkları olabilir. Her üretim kullanılan kuvarsın yapısal özelliklerini taşır.
Tezgahı, sağlam bir kenar çerçevesi veya tam bir iskelet döşemesi üzerinde ve tüm ek yerleri altında taşıyıcı özelliği olan destek
elemanlarının kullanılmış olduğundan emin olunuz. Tüm evye ve lavabo montajlarında, ister üstten ister alttan monte ediliyor olsun,
evye/lavabo imalatçılarının tavsiyelerine uyunuz. Tüm evye/lavabo montajları, Çimstone tezgahından bağımsız olarak yeterince
desteklenmelidir. Çimstone tezgaha hiçbir şekilde mekanik sabitleyiciler (vida, çivi v.b.) takılmadığından emin olunuz. Ocak deliği
kenarlarında ısı bandı kullanılmasını tavsiye ederiz. Tezgahlar mutfak kullanım alanı dışında, diğer çalışma alanı ve üzerine çıkma
platformu olarak kullanılmamalıdır.

