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Limpeza e  
Manutenção Habituais

Devido à sua baixa porosidade, Silestone® e ECO 
Line Colour Series são superfícies altamente 
resistentes às manchas resultantes da utilização 
doméstica. Para a limpeza de Silestone® ou ECO 
Line Colour Series, a Cosentino recomenda a 
utilização de Q-Action. Caso não se disponha deste 
produto, a melhor opção é a utilização de água e 
detergente com pH neutro.

Limpeza de 
Manchas Difíceis

Perante situações de manchas que perduraram no 
tempo, algumas das ações a realizar são:

Manchas de Gordura
Aplicar Q-Action sobre a mancha e passar com 
um esfregão suave (para vitrocerâmica) até que 
desapareça. Enxaguar seguidamente com água e 
secar a zona.

Calcário de Água (Marcas de Copos)
Deitar um produto anticalcário (género Viakal ou 
similar) sobre a superfície e deixar atuar durante 
1 minuto. Posteriormente, enxaguar com água 
em abundância e secar. Seguir as indicações 
recomendadas pelo fabricante.

Não aplicar o produto anticalcário sobre outros 
materiais que não seja a superfície (torneiras, 
lava-loiças, etc.), visto que poderia afetar o 
acabamento dos mesmos.

Manchas de Silicone ou Massa
Utilizar uma lâmina e CleanColorsil ou dissolvente 
(que não contenham na sua composição 
diclorometano) e passar com um esfregão suave 
(para vitrocerâmica). Posteriormente, enxaguar 
com bastante água e secar. O recomendável é a 
eliminação logo após a sua instalação.

Conselhos Gerais de Utilização Manchas  
Difíceis

Para manchas difíceis, deitar o produto Q-Action 
(ou similar) sobre a zona afetada e deixar atuar 
durante 2 minutos. Seguidamente, passar com um 
esfregão suave (para vitrocerâmica), enxaguar com 
água em abundância e secar a zona.

Limpeza da Textura 
Leather, Textura Suede 
ou Textura Volcano

Para a limpeza habitual destas superfícies em 
texturas não polidas, a Cosentino recomenda a 
utilização de Q-Action ou de água e detergentes 
com pH neutro. Para manchas difíceis, utilizar um 
esfregão que não risque, sem insistir demasiado na 
zona afetada. Estas texturas, pelo fato de serem 
mais rugosas, são mais susceptíveis às marcas, 
convertendo-se numa superfície de elevada 
manutenção.

Comportamento  
ao Impacto

Uma das características pelas quais estas 
superfícies se destacam é a sua elevada resistência 
aos impactos. No entanto, deve evitar-se qualquer 
tipo de pancada nas zonas que devido ao trabalho 
do marmorista ou do profissional ficam debilitadas 
(esquinas pontiagudas, rebordos com espessura 
fina, etc.).

Comportamento 
ao Calor

Após a utilização de determinados utensílios 
como frigideiras ou panelas, não colocar os 
mesmos directamente sobre a superfície. Para o 
fazer, utilizar uma base para tachos (se possível 
de borracha) até que tais elementos tenham 
arrefecido. O que motiva esta medida é o fato do 
choque produzido por diferentes temperaturas 
(quente-frio) poder danificar a superfície.

•	 Não colocar no exterior, nem em lugares 
expostos à radiação U.V.

•	 Não colocar em cima objetos recém-retirados do 
lume. Utilizar uma base para tachos.

•	 Não utilizar hidrofugantes, impermeabilizantes, 
abrilhantadores, etc.

•	 Não polir novamente.

•	 Não utilizar decapantes, soda cáustica ou 
produtos com um pH superior a 10. Se utilizar 
lixívia ou dissolvente, deve enxaguar com água 
em abundância e nunca deixar em contato 
permanente. Evitar qualquer produto com base 
de cloro e o contato com ácido fluorídrico.

•	 Não utilizar desengordurantes com carga mineral 
alta ou produtos muito ativos.

•	 Evitar a utilização de esfregões metálicos.

•	 A utilização deste tipo de produtos pode 
provocar a perda da garantia do produto.

•	 Exemplos de produtos que não se devem 
utilizar sobre Silestone® e ECO Line Colour 
Series: decapantes de pintura, produtos para 
lavar trinchas ou metais, produtos de limpeza 
para o forno, produtos de limpeza com cloro 
de metileno, ácidos para desentupir canos ou 
dissolventes de verniz das unhas com acetona.

•	 Caso seja derramado algum destes produtos, 
eliminá-lo o quanto antes com água em 
abundância e detergente com pH neutro.

Consultar a página web www.silestone.com 
para mais detalhes e informação sobre métodos 
de limpeza, manutenção em geral e exposição a 
substâncias químicas.

Caso ocorra uma exposição não contemplada 
neste documento ou na página Web, será 
considerada como utilização indevida e a 
garantia não terá efeito.

A Cosentino® declara a conformidade com a 
Directiva do Conselho, de 21 de Dezembro de 
1988, relativa à aproximação das legislações 
dos Estados Membros sobre os materiais e 
objectos destinados a entrar em contacto com 
produtos alimentares.

Precauções
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