ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΔΗΓΙΕΣ
Εξασφάλιση Ποιότητας
Ως πιστοποιημένος κατασκευαστής συμπαγών επιφανειών (CMF/I Solid Surface Fabricator) η
εταιρία Costas Petrou Innovative Materials είναι κατάλληλη να σας παρέχει 10ετή Εγγύηση
Εγκατάστασης.
Το τεχνικό τμήμα αποτελείται από υψηλής εκπαίδευσης εγκαταστάτες και παραγωγούς με συνεχή
εξάσκηση σε νέες τεχνικές προσφέροντας κατασκευές και εγκαταστάσεις εξαιρετικού επιπέδου.
Έρευνα Προϊόντων
Μετά από πολλά χρόνια έρευνας και επεξεργασίας στις περισσότερες συμπαγείς επιφάνειες που
υπάρχουν στην αγορά, αξιολογήσαμε τις τεχνικές προδιαγραφές και τα αποτελέσματα των
ελέγχων αυτών των υλικών.
Επιλέξαμε τα ανώτερης ποιότητας υλικά που θα μπορούν να μας διασφαλίσουν την 10ετή εγγύηση
εγκατάστασης που προσφέρουμε, ακολουθώντας πιστά την τεχνική λογοτεχνία του κάθε οίκου.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Πληροφορίες που απαιτούνται από την Costas Petrou Innovative Materials
Σε παραγγελίες που απαιτείται επί τόπου εγκατάσταση η εταιρία μας προσφέρει μια πλήρη
υπηρεσία επιμέτρησης.
• Ένα λεπτομερές σχέδιο της επιφάνειας εργασίας που θα περιλαμβάνει επίσης:
• Πληροφορίες σχετικά με υλικό και χρώμα,
• Ακμές και πάχη πάγκων,
• Το είδος, τύπο και χρώμα του νεροχύτη/νιπτήρα,
• Τα ύψη της πλάτης και τις πλευρές που καλύπτουν,
• Τυχόν επενδύσεις σε παράθυρο, κολώνες και αποροφητήρα,
• Το είδος των εστιών
• Το είδος της βρύσης,
• Και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επηρεάσει την κοστολόγηση
• Ένα γενικό σχέδιο του χώρου θα ήταν αρχικά χρήσιμο.
Η εταιρία θα χρησιμοποιήσει τα παραπάνω στοιχεία για την κοστολόγηση, δέσμευση υλικών και
κατασκευή της παραγγελίας.
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Προετοιμασία για επιμέτρηση
• Ο κατασκευαστής της κουζίνας/μπάνιου πρέπει να έχει ολοκληρώσει πλήρως την
εγκατάσταση των ντουλαπιών (στερεωμένα σε τοίχους όπου είναι απαραίτητο και
αλφαδιασμένα)
• Οι τοίχοι πρέπει να είναι σοβατισμένοι και αλφαδιασμένοι χωρίς παλαιά πλακάκια ή άλλες
επενδύσεις.
• Στις περιπτώσεις προσωρινών ή παλαιών πάγκων απαιτείται η πλήρης απομάκρυνση αυτών
όπως επίσης και των ηλεκτρικών συσκευών, νεροχυτών ή βρυσών.
• Τα καλώδια πρέπει να είναι μονωμένα και τοποθετημένα στις τελικές τους θέσεις.
• Οποιοιδήποτε νεροχύτες μη-κατασκευής μας πρέπει να βρίσκονται στο χώρο.
• Όλες οι συσκευές και οι βρύσες πρέπει να βρίσκονται στο χώρο.
Επιμέτρηση
• Κατά την επιμέτρηση ένας υπεύθυνος πρέπει να είναι διαθέσιμος για να επιβεβαιώσει τις
διαστάσεις, θέσεις και οποιωνδήποτε διφορούμενων λεπτομερειών που χρειάζονται
διευκρίνιση.
• Η επιμέτρηση μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές στο κόστος της αρχικής εκτίμησης εάν οι
προδιαγραφές αλλάξουν των αρχικών σχεδίων. Π.χ. επιπλέον διακόπτες, αυξανόμενα βάθη
πάγκων ή ύψος πλάτης κλπ.
• Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνονται στο σχεδιάγραμμα, εκτός της αλλαγής του κόστους
μπορεί να έχουν επιπτώσεις και στο χρόνο παράδοσης.
Εγκατάσταση
Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται περίπου 2-3 εβδομάδες μετά την επιμέτρηση.
Σημειώσεις
Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε την εγκατάσταση και παράδοση των επιφανειών όσο το
δυνατόν πιο ευχάριστα και με το λιγότερο ποσό δυσχέρειας.
Οι σημειώσεις σας δίνονται σαν πληροφορίες και δείχνουν τα βήματα και τις ενέργειες που είναι
απαραίτητα για να διευκολύνουν τα παραπάνω:
• Σκόνη
Οι ενώσεις των συμπαγών επιφανειών γίνονται και τρίβονται στον χώρο. Αυτή η διαδικασία
παράγει σκόνη.
Παρότι οι εγκαταστάτες χρησιμοποιούν συστήματα απορρόφησης σκόνης αυτή η διαδικασία
αφήνει ένα ποσό σκόνης στον αέρα που εύκολα την επόμενη ημέρα μπορεί να καθαριστεί.
• Θόρυβος
Κατά την διαδικασία της ακριβής εφαρμογής των τμημάτων τα εργαλεία δημιουργούν θόρυβο.
Είναι απαραίτητο οι εργασίες εγκατάστασης (κοπές, συγκολλήσεις, τρίψιμο) να ολοκληρωθούν σε
συνεχή χρόνο για καλύτερο αποτέλεσμα και φινίρισμα.
• Ενώσεις
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Οι ενώσεις των τμημάτων θα παρουσιάζονται σαν δυσδιάκριτες γραμμές από απόσταση
παρατήρησης μικρότερη των 60 εκ. με φυσικό φωτισμό.
Στα ανοιχτά χρώματα το φαινόμενο είναι λιγότερο ορατό.
• Ανοχές μικρής πλάτης
Οι πλάτες μπορούν να κατασκευαστούν σε ευθείες γραμμές.
Στις περιπτώσεις μικρής πλάτης που ο τοίχος δεν μπορεί να ακολουθήσει ευθεία θα υπάρχουν
σημειακές αποστάσεις από την πλάτη που θα σφραγιστούν με έγχρωμη ανάλογη σφραγιστική
ουσία.
• Τρύπες
Οι τρύπες για τη βρύση, dispencer ή άλλο θα ανοιχτούν κατά την εγκατάσταση με την καθοδήγηση
υπεύθυνου δηλ. μέγεθος & θέση.
• Φινίρισμα
Το σύνηθες φινίρισμα είναι το satin (380grid). Υπάρχει η δυνατότητα κρυστάλλωσης (gloss ή high
gloss) όμως δεν προτείνεται για περιοχές υψηλής χρήσης.
• Σκούρα χρώματα
Στα σκουρόχρωμα υλικά οι χαρακιές είναι εμφανέστερες λόγω της έντονης χρωστικής, σε
σύγκριση με τα ανοιχτόχρωμα.
Επομένως, τα σημάδια λόγω χρήσης και οι χαρακιές δεν αποτελούν επαρκή βάση διαμαρτυρίας.
Το υλικό και ο βαθμός γυαλιστερής όψης συμφωνούνται με τον τελικό πελάτη βάσει του σκοπού
χρήσης.
Επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των σκουρόχρωμων υλικών και του μεγαλύτερου
βαθμού γυαλιστερής όψης.

Προδιαγραφές για επιφάνειες, νεροχύτες, νιπτήρες κουζίνας και μπάνιου
Η συμπαγή επιφάνεια είναι ένα ορυκτό υλικό με μακρά διάρκεια ζωής, συμπαγές και πλήρως
χρωματισμένο, το οποίο αποτελείται από φυσικό ορυκτό υλικό και ακρυλικό.
Το ομοιογενές υλικό, χωρίς πόρους, είναι υγιεινά ελεγμένο και επισήμως εγκεκριμένο για την
επαφή με τρόφιμα, καθώς επίσης και ανθεκτικό σε μύκητες και βακτήρια.
Οι συμπαγείς επιφάνειες είναι ευχάριστες στην αφή και προσφέρουν εξαιρετική οπτική αίσθηση
βάθους.
Ουσιαστικά είναι υλικό ανθεκτικό σε χημικές και απολυμαντικές ουσίες. Ωστόσο, πρέπει να ληφθεί
υπόψη ότι η μακροπρόθεσμη επίδραση διαβρωτικών ουσιών μπορεί να αφήσει σημάδια.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη δράση αλλοίωσης των απολυμαντικών μέσων. Σε περίπτωση επαφής
με επιφάνειες, τα απολυμαντικά μέσα θα πρέπει να αφαιρούνται αμέσως με υγρό πανί.
Ζητήστε τον κατάλογο με τα στοιχεία ανθεκτικότητας σε χημικές ουσίες. Ο ίδιος ο χρήστης θα
πρέπει να ελέγξει την καταλληλότητα των ουσιών που δεν αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο.
Υπάρχει η δυνατότητα πρόσθετου φινιρίσματος της επιφάνειας από ειδικό τεχνίτη.
Σε αντίθεση με τις γνωστές επιφάνειες με υλικό επίστρωσης, το υλικό είναι ανανεώσιμο. Οι μικρές
χαρακιές και γρατσουνιές ή ακόμα και οι λεκέδες από αναμμένο τσιγάρο μπορούν να «σβηστούν»
με σφουγγαράκι Scotch Brite ή γυαλόχαρτο Ρ400.
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Σε μεγαλύτερες ζημιές, το φινίρισμα επιφάνειας μπορεί να αποκατασταθεί από ειδικό τεχνίτη.
Προς αποφυγή των επιφανειακών ζημιών, μην εκτελείτε εργασίες απευθείας με αιχμηρά
αντικείμενα στις επιφάνειες. Για την κοπή, πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα κατάλληλη βάση
(σανίδα κοπής).
Προκειμένου να διατηρήσετε όσο το δυνατόν χαμηλότερο το κόστος συντήρησης, μην
χρησιμοποιείτε προϊόντα περιποίησης που περιέχουν κερί ή λάδι.
Το υλικό είναι ανθεκτικότερο στη ζέστη σε σύγκριση με τα περισσότερα υλικά πάγκων εργασίας.
Ωστόσο, προς αποφυγή ζημιών, μην τοποθετείτε απευθείας καυτές κατσαρόλες, τηγάνια ή ταψιά
κτλ. απευθείας στην επιφάνεια, αλλά πάντα σε βάση ανθεκτική στη ζέστη!
Βασικά απαιτείται προσοχή, καθώς τα σκεύη μαγειρικής δεν επιτρέπεται να εξέχουν από το
περιθώριο της εστίας μαγειρέματος!
Υποδείξεις συντήρησης /φροντίδας για τον τελικό καταναλωτή
Η απλή φροντίδα με υγρό, μαλακό σφουγγάρι και καθαριστικό που διαλύει τα λίπη χωρίς να
αφήνει κατάλοιπα είναι επαρκής.
Με τον τρόπο αυτό, απομακρύνονται οι λεκέδες από λίπη ή λάδι.
Σε περίπτωση επίμονων λεκέδων ή χρωστικών ουσιών (χυμοί φρούτων, καφές, τσάι) μπορεί
επίσης να χρησιμοποιηθεί υγρό, μαλακό σφουγγάρι με υγρό καθαριστικό γαλάκτωμα (χωρίς
διαβρωτικά συστατικά).
Μέσω εφαρμογής απορρυπαντικής σκόνης διαλυμένης σε νερό είναι επίσης εφικτή η
απομάκρυνση των λεκέδων, ωστόσο απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δράσης.
Μετά από κάθε διαδικασία καθαρισμού, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε την επιφάνεια να
στεγνώσει.
Οι επιφάνειες εργασίας «ματ» με σκουρόχρωμα υλικά απαιτούν ελάχιστη φροντίδα.
Η χρήση σφουγγαριών με τραχιά επιφάνεια (π.χ. Scotch Brite) δεν προτείνεται σε γυαλιστερές
επιφάνειες, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν χαρακιές στην επιφάνεια.
Προς αποφυγή φθοράς του νεροχύτη πρέπει να τρέχει άφθονο κρύο νερό τη στιγμή που
αδειάζουμε μέσα καυτά υγρά.
Συμπεριφορά υλικού – συνθήκες υγιεινής
Προκειμένου να είναι εφικτή η πλήρης αξιοποίηση των ιδιοτήτων του υλικού στην καθημερινή
χρήση, οι ακαθαρσίες θα πρέπει να απομακρύνονται άμεσα με υγρό πανί.
Οι επιφάνειες θα πρέπει να έρχονται σε περιορισμένη μόνο επαφή με διαβρωτικές χημικές ουσίες,
όπως π.χ. καθαριστικά αποχετεύσεων, διαλυτικά βερνικιών, οξυγωνούχο νερό, διαλυτικά
αφαίρεσης βερνικιού νυχιών ή απολυμαντικά μέσα.
Εάν παρουσιαστούν ελαττώματα στις επιφάνειες λόγω της χρήσης χημικών και απολυμαντικών
μέσων, μπορούν να εξαλειφθούν από ειδικό τεχνίτη χρησιμοποιώντας την κατάλληλη βαθμίδα
λείανσης για το τελικό φινίρισμα.
Η ομορφιά του υλικού είναι πως ακόμα και μετά από πολλά χρόνια λειτουργίας η επιφάνεια θα
δείχνει σαν καινούρια.
Ελπίζουμε ότι αυτές οι σημειώσεις θα σας είναι χρήσιμες.
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