
zodiaq

T E C H N I C K Ý  S P R A V O D A J C A

Pokyny pre používanie  
a ošetrovanie  

materiálu Zodiaq®

© 2008 DuPont. Všetky práva vyhradené. Oválne logo DuPont,  
DuPontTM a Zodiaq ® sú registrovanými ochrannými známkami, 
alebo obchodnými značkami spoločnosti E.I. du Pont de 
Nemours, alebo jej pobočiek.
L-13062-33  D14053030  10/2008

ZÁRUKA DUPONTTM ZODIAQ®

Spoločnosť Du Pont de Nemours International SA, CH-1218 Le Grand Saconnex, Švajčiarsko (ďalej len jen ‘DuPont’) týmto, v rámci časového obmedzenia 
popísaného v bode 3, zaručuje nasledovné:

Spoločnosť DuPont vám, vlastníkovi zariadenia originálneho interiérového pracovného povrchu, alebo pevného povrchu Zodiaq®, zaručuje, že spoločnosť DuPont podľa svojho uváženia vymení, 
alebo opraví vaše zariadenie DuPontTM Zodiaq® inštalované alebo vyrobené inštalačnou firmou/výrobcom Zodiaq® Quality Network, ak bude produkt vadný v dôsledku akejkoľvek závady po dobu 
desiatich (10) rokov od dátumu dokončenia inštalácie Zodiaq®. Táto záruka sa nevzťahuje na produkty iných dodávateľov.

1.  Táto záruka sa vzťahuje výhradne na zariadenia interiérových dekoratívnych pevných 
povrchov Zodiaq®, ktoré sú inštalované a vyrobené inštalačnými firmami/výrobcami 
Zodiaq® Quality Network Installers/Fabricators a v súlade s inštalačným postupom 
platným v dobe inštalácie.

2. Táto záruka sa nevzťahuje na akékoľvek škody spôsobené:
A.  Nesprávnym, alebo neadekvátnym domácim, alebo komerčným použitím, starostlivosťou, 

alebo údržbou.
B.  Akoukoľvek modifikáciou, alebo nesprávnym použitím materiálu Zodiaq®, t.j. nepoužívaním 

doštičiek na krájanie, podložiek pod horúce predmety.
C.  Inštaláciou alebo prevádzkou mimo špecifikácie interiérového prostredia materiálu, 

t.j. vonkajšie použitie.
D. Nesprávnym fyzikálnym, chemickým alebo mechanickým použitím.
E.  Poškodením po vystavení nadmernému teplu (napr. priame teplo) v dôsledku nepoužitia 

podložiek pod horúce predmety, alebo škoda spôsobená prenosom tepla (napr. odkladacie 
plochy) vyplývajúce z nedodržania inštalačných postupov Zodiaq®.

F.  Nesprávnou inštaláciou, prípravou na mieste inštalácie, alebo údržbou na mieste inštalácie.
G.  Akýmkoľvek iným nesprávnym použitím materiálu Zodiaq®, než je uvedené v návo-

doch na používanie a starostlivosť.
H. Výskyt vyššej moci.

3.  Desaťročná (10) obmedzená záruka inštalácie materiálu DuPontTM Zodiaq® sa riadi 
nasledujúcimi časovými pravidlami:

Rok 1-3  vrátane po inštalácii, v prípade zodpovednosti spoločnosti DuPont: kryje 100% 
materiálu a práce (podľa skutočných nákladov).

Rok 4-6  vrátane po inštalácii, v prípade zodpovednosti spoločnosti DuPont: kryje 
75% materiálu a 50% práce (podľa skutočných nákladov).

Rok 7-9  vrátane po inštalácii, v prípade zodpovednosti spoločnosti DuPont: kryje 50% 
materiálu a 25% práce (podľa skutočných nákladov).

Rok 10  po inštalácii, v prípade zodpovednosti spoločnosti DuPond: kryje 25% 
materiálu a 0% práce (podľa skutočných nákladov).

4.  Pre získanie krytia, vyplývajúceho z desaťročnej obmedzenej záruky inštalácie 
DuPontTM Zodiaq®, je nutné s reklamáciou predložiť doklad o kúpe vo forme faktúry (bez 
dokladu nie je krytie poskytnuté).

5.  Táto obmedzená záruka je prevoditeľná v rámci desaťročnej (10) záručnej doby.

6.  Akákoľvek výmena, alebo oprava pevného povrchu Zodiaq®, musí byť najskôr písomne 
schválená spoločnosťou DuPont, alebo jej riadne povereným zástupcom, a musí byť 
vykonaná len riadne autorizovanou inštalačnou firmou/výrobcom Zodiaq® Quality 
Network Installer/Fabricator alebo servisným strediskom.

7.  Táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na inštalácie vykonané:
A.  po 1. marci 2001 v Európe, na Strednom Východe a v Afrike a
B. zariadenia, ktoré neboli presunuté z ich pôvodného inštalačného miesta a
C.  zariadenia vyrobené/inštalované autorizovaným výrobcom/inštalačnou firmou DuPont, 

alebo servisným strediskom Zodiaq® Service Centre; a
D.  zariadenia, ktoré sú udržované podľa inštrukcií pre používanie a starostlivosť, uvedených 

v letáku Zodiaq® Use & Care, poskytnutom pri predaní tejto inštalácie a priloženom 
k týmto záručným pravidlám. Leták Návody/pokyny pre používanie a starostlivosť 
je možné získať zdarma od vášho miestneho dodávateľa Zodiaq®, alebo písomnou 
žiadosťou na adresu pre pevné povrchy DuPont™ Zodiaq® (adresu nájdete v bode13).

8.  Ak nebude spoločnosť Dupont schopná opraviť, prípadne vymeniť vadný produkt,  
na ktorý sa vzťahuje táto záruka Zodiaq®, potom spoločnosť DuPont, v rámci primeraného 
časového obdobia po oznámení vady, nahradí kúpnu cenu za materiál Zodiaq® len 
v rámci obmedzení uvedených v bode 3, ak zákazník odovzdá materiál Zodiaq® 
spoločnosti DuPont, alebo jej autorizovanému zástupcovi.

9. Obmedzenie záruky:
  Spoločnosť DuPont, ani žiadna jej tretia strana z radov dodávateľov neposkytujú 

žiadnu inú záruku akéhokoľvek druhu, výslovnú ani odvodenú, v súvislosti s pevným 
povrchom Zodiaq®. Spoločnosť DuPont a jej tretie strany z radov dodávateľov 
obzvlášť odmietajú odvodené záruky obchodovateľnosti a vhodnosti pre určitý účel, 
iný, než použitie v interiéri, alebo ako dekoratívny povrch.

10.  S výnimkou tu uvedeného, nebude spoločnosť DuPont zodpovedná občianskoprávne, 
ani zmluvne za akúkoľvek stratu, alebo priame, následné, alebo súvisiace škody, 
vyplývajúce z použitia, alebo nemožnosti použitia pevných povrchov Zodiaq® v inter-
iérových, alebo dekoratívnych aplikáciách povrchov.

11.  Niektoré štáty znemožňujú odmietnutie zodpovednosti v záručných podmienkach 
obmedzujúcich štatutárne práva spotrebiteľov, takže niektoré hore uvedené 
obmedzenia, alebo výnimky, sa na vás nemusia vzťahovať.

12.  Obmedzenie zodpovednosti:
  S výnimkou povinností, ktoré boli špecificky uvedené v tomto záručnom prehlásení, 

spoločnosť DuPontTM Zodiaq® v žiadnom prípade neponesie zodpovednosť za žiadne 
priame, nepriame, zvláštne, súvisiace, alebo následné škody, buďto na základe zmluvy, 
občianskoprávneho deliktu, alebo akejkoľvek inej právnej teórie a bez ohľadu na 
oznámenie možnosti vzniku takýchto škôd.

13.  Táto desaťročná (10) obmedzená záruka inštalácie pre produkt Zodiaq® je vašou konečnou 
zárukou trvalej kvality. V prípade, že môžeme zodpovedať akékoľvek ďalšie dotazy týkajúce 
sa tejto záruky, kontaktujte, prosím, spoločnosť DuPont písomne na adrese:

DUPONT DE NEMOURS (BELGIUM) BVBA
Zodiaq® Warranty Centre 

Antoon Spinoystraat 6 
B-2800 Mechelen – Belgium 

Fax: +32/15-47.32.64

14.  Platné právo a súdna príslušnosť: táto desaťročná obmedzená záruka spoločnosti 
DuPontTM Zodiaq® sa riadi zákonmi Švajčiarska. Súdy kantónu Ženeva, Švajčiarsko, 
budú mať výhradnú súdnu príslušnosť pre akýkoľvek spor, ktorý by vznikol v súvislosti 
s touto obmedzenou zárukou, vrátane akýchkoľvek pochýb týkajúcich sa jej výkladu 
a jej uplatňovania.

V prípade, že máte akékoľvek ďalšie dotazy, prosím, kontaktujte 
dodávateľa, alebo inštalačnú firmu vašich kremenných 
povrchov DuPontTM Zodiaq®, alebo nám napíšte na adresu:

DuPont de Nemours (Belgium) NV 
Zodiaq® Quartz Surfaces 
Antoon Spinoystraat 6
B-2800 Mechelen, Belgium
www.zodiaq.com 

Pre Slovensko: 

DuPont CZ s.r.o. 
Pekařská 14/628 
155 00 Praha 5 – Jinonice 
tel : 00420 800 120 016
tel: 00420 257 414 213
email: corian-cz@dupont.com

Informácie obsiahnuté v tomto Technickom spravodajcovi poskytuje spoločnosť  
E.I. du Pont de Nemours zdarma. Sú založené na technických údajoch, ktoré 
spoločnosť DuPont považuje za spoľahlivé a určené pre osoby oboznámené s touto 
technickou oblasťou. Tieto osoby môžu informácie tu obsiahnuté používať podľa 
svojho uváženia a na svoje riziko. Predávajúci nepreberá žiadnu zodpovednosť za 
dôsledky či škody, ktoré kupujúcemu materiálu Zodiaq® vzniknú v súvislosti s použitím 
tohto Technického spravodajcu ako celku, alebo jeho časti.



POVRCHY Z KREMEŇA
DuPontTM Zodiaq® je prirodzene krásny, trvanlivý a hygienický povrchový materiál z kremeňa, 
používaný na vrchné dosky kuchynských stolov, obloženie vaní a sprchových kútov, vrchné 
dosky toaletných stolov a pre účely ďalších interiérových dekorácií a komerčných aplikácií.  
V týchto pokynoch nájdete odpoveď na to, ako používať a ošetrovať povrchy DuPontTM Zodiaq®. 
Rovnako ako všetky jemné materiály i Zodiaq® bude najlepšie slúžiť vtedy, ak sa s ním bude 
zaobchádzať s náležitou starostlivosťou a opatrnosťou. Našim prianím je, aby ste si po mnoho 
budúcich rokov mohli užívať prirodzenú krásu a výnimočnú estetiku materiálu Zodiaq®.

ZOZNáMtE SA S MAtERiáLOM ZODiAQ® 

Povrchy DuPontTM Zodiaq® sú nenáročné na údržbu. 
Kombináciou kryštálov z prírodného kremeňa a 
polymérov odolných proti škvrnám vznikol hladký a 
neporézny leštený alebo veľmi jemný povrch. 

Vďaka svojmu výnimočnému zloženiu z kryštálov 
kremeňa sa vzhľad povrchu materiálu Zodiaq® môže 
nepatrne odlišovať v rovnomernosti farby, ako to 
býva aj u ďalších výrobkov z prírodného kameňa. 
Bežné škvrny vznikajúce v domácnosti pri rozliatí 
– napr. od vína, octu, čaju, kávy, citrónovej šťavy, 
sódy, ovocia, zeleninovej šťavy, olivového oleja či 
mastnoty – sa dajú jednoducho odstrániť a súčasne 
navrátiť povrchu jeho pôvodný vzhľad.

Niektoré farby materiálu Zodiaq®, ako napr. farebná 
séria „Concrete Block (betónový kváder)“ s matnou 
či veľmi hladkou povrchovou úpravou, sú citlivejšie 
na mastnotu a obtlačky prstov, a pri pravidelnom 
čistení môžu vyžadovať zvláštnu starostlivosť.

Kremeň je v prírode jedným z najtvrdších materiálov. 
Máte teda isté, že váš povrch z materiálu Zodiaq® 
nebude možné jednoducho poškrabať či vyštiepiť.  
I tak je ale nutné používať pri krájaní doštičku.

Materiálu Zodiaq® nevadí časovo obmedzený 
kontakt s bežnými kuchynskými teplotami, ktoré 
vydávajú hrnce, panvice a horúce jedlá. Aby ste si 
udržali jeho prirodzenú krásu, neodkladajte horúce 
hrnce či pekáče priamo na plochu z tohto materiálu, 
ale radšej použite trojnožku pod horúci riad. 

Plochy z kremeňa Zodiaq® sú všeobecne odolné voči 
najbežnejšie používaným chemickým prostriedkom 
v domácnosti. Ak náhodou rozlejete chemikáliu, ako 

napr. jódovú tinktúru, alebo prostriedok na sprie-
chodnenie odpadov, na materiál Zodiaq®, je vhodné 
ihneď utrieť rozliatu látku handrou, a potom opláchnuť 
znečistené miesto veľkým množstvom čistej vody a 
následne umyť teplou mydlovou vodou. Ak je treba, 
zopakujte tento postup.

PRAViDELNé čiStENiE  
POVRCHOV Z KREMEŇA ZODiAQ®

Leštené, lesklé plochy: I keď je materiál Zodiaq® 
odolný voči vytváraniu trvalých škvŕn pri kontakte 
s bežne používanými tekutinami v domácnosti, ako 
je víno, ocot, čaj, káva, citrónová šťava, sóda alebo 
ovocie, zelenina, olivový olej a mastnota, odporúčame 
utrieť rozliate miesta a šťavu z potravín čo najskôr. 
Majte na pamäti, že je vždy jednoduchšie utrieť niečo 
rozliate, než sa potom trápiť so zaschnutou škvrnou. 
Pri dennom čistení vašich povrchov z kremeňa Zodiaq® 
používajte vlhkú utierku a v prípade potreby malé 
množstvo nebieliaceho a neabrazívneho tekutého 
čističa pre domácnosti, napr. teplú mydlovú vodu. Na 
viac odolné škvrny použite kuchynský čistič v spreji 
(bez chlóru). Po aplikácii ho nechajte 30 až 60 sekúnd 
pôsobiť. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou, 
aby sa odstránili všetky zvyšky, a osušte čistou utierkou 
či látkou. V prípade potreby opakujte.
Vždy dodržujte pokyny výrobcov ohľadom pomeru 
riedenia a ďalšie odporúčania. 

Veľmi jemné / matné plochy: V rámci denného 
čistenia používajte teplú mydlovú vodu a znečistené 
miesto potom utrite do sucha čistou utierkou na 
riad, alebo látkou. Na akékoľvek škvrny, alebo mastné 
či olejové stopy, použite kuchynský sprej (bez chlóru) 
a po 30 sekundách dobre opláchnite  
a osušte čistou utierkou, alebo tkaninou. 

Na odolnejšie škvrny či stopy použite jemný krémový 
abrazívny čistič na vlhkej špongii a krúživými  
pohybmi vyčistite celú hornú dosku. Dobre opláchnite 
teplou mydlovou vodou a vysušte čistou utierkou, 
alebo látkou.
Na iné odolné škvrny, u ktorých máte pocit, že sa 
nebudú dať odstrániť obvyklým čistením, použite 
vlhkú abrazívnu špongiovú utierku (napr. gaštanovo 
hnedú *Scotch-Brite®) a abrazívny čistič. Čistite 
krúživým pohybom vo veľkých kruhoch celú vrchnú 
dosku naraz. Čistič používajte opatrne, nakoľko pri 
častom čistení môže dôjsť k zakaleniu povrchu. 
Potom dobre opláchnite teplou mydlovou vodou a 
osušte čistým uterákom, alebo tkaninou.
Vždy dodržujte pokyny výrobcov ohľadom pomeru 
riedenia a iné odporúčania pre použitie.

ODStRAŇOVANiE ZASCHNutýCH šKVŕN

Niekedy môže dôjsť k vyliatiu tekutiny a jej za-
schnutiu na pracovnej ploche stola. Materiály, ktoré 
pri zasychaní tvrdnú, ako napr. žuvačka, potraviny 
obsahujúce prírodné farbivá (horčica, kari, korenie 
tabasco, worčestrová omáčka, atď.), mastnota (tuk 
na smaženie), farby na báze vody, atď., najskôr jemne 
odstráňte tak, že zoškrabete zvyšný materiál tupou 
plastovou škrabkou. Potom pomocou neabrazívnej 
čistiacej špongie a kuchynského čističa v spreji (ne-
obsahujúceho chlór) čistite točivými pohybmi 30 až 
60 sekúnd. Potom dôkladne opláchnite čistou vodou. 
Plochu osušte čistou utierkou, alebo látkou. V prípade 
potreby opakujte. Vždy dodržujte pokyny výrobcov 
ohľadom pomeru riedenia a ďalšie odporúčania.

NEPOužíVAjtE CHEMiCKé LátKY,  
ROZPúšťADLá A fARBiVá

Povrch materiálu Zodiaq® môžu natrvalo poškodiť 
agresívne chemické látky, alebo riedidlá, obzvlášť 
odlakovače, kvapalina z akumulátoru automobilu, 
či odstraňovače starých náterov z nábytku. Taktiež 
výrobky obsahujúce bielidlá, permanentné popiso-
vače a tlačiarenské farby nechajte vždy mimo dosah 
plochy z kremenného materiálu DuPontTM. 
Ak náhodou dôjde ku kontaktu materiálu Zodiaq® s 
chemickými látkami, riedidlami, či farbivami, ihneď 
vysajte rozliaty materiál a dôkladne opláchnite zasiah-
nutý povrch dostatočným množstvom čistej vody.
Potom postihnuté miesto vyčistite teplou mydlovou 
vodou, aby došlo k neutralizácii. Tento postup opakujte 
vždy minimálne dvakrát.

Povrch vysušte čistou utierkou, alebo látkou.  
Ak dôjde k trvalému poškodeniu, kontaktujte svojho 
dodávateľa, alebo montážneho technika materiálu 
DuPontTM Zodiaq® a nechajte si poradiť.

LEštENiE POVRCHOV MAtERiáLu  
Z KREMEŇA ZODiAQ®

Nakoľko je DuPont™ Zodiaq® neporézny materiál, 
obyčajne nie je treba žiadne zvláštne a časovo 
náročné leštenie. Váš dekoratívny materiál si zachová 
svoj trblietavý lesk a ultra hladký povrch po mnoho 
nasledujúcich rokov.

VYCHutNAjtE Si KRáSu POVRCHOV  
Z KREMEŇA ZODiAQ®

Väčšinu z hore uvedených pokynov ohľadom ošetro-
vania materiálu budete pravdepodobne dodržovať 
inštinktívne. Napriek tomu dúfame, že pre vás budú 
tieto pripomienky užitočné. Našim prianím je, aby 
ste si ešte dlho vychutnávali vo svojom domove 
krásu materiálu Zodiaq®.

VýROBKY PRE čiStENiE  
MAtERiáLu ZODiAQ®

V rámci bežného ošetrovania používajte štandardné, 
komerčne dostupné čistiace prostriedky vhodné pre 
povrchy z kremeňa Zodiaq® tak, ako je uvedené v 
tabuľke 1.
Nepoužívajte veľmi abrazívne, alebo zásadité čistiace 
prostriedky. Obmedzený a krátkodobý kontakt s 
nimi by však nemal poškodiť vaše plochy z materiálu 
Zodiaq® V prípade odolných nerozpustných škvŕn na 
matnom, alebo veľmi jemnom povrchu používajte 
abrazívne špongiové utierky *Scotch-Brite® pre 
univerzálne použitie, alebo podobné prostriedky, a to 
veľmi opatrne, pretože opakované a časté používanie 
môže viesť ku zmatneniu povrchu materiálu Zodiaq®.
Čistiaci prostriedok vždy vyskúšajte najskôr na skrytom 
mieste a dodržujte návod na použitie predpísaný 
výrobcom čistiacich prostriedkov.
Čistiace prostriedky uchovávajte mimo dosah detí 
a domácich maznáčikov. Pri manipulácii s nimi a ich 
skladovaní postupujte s náležitou opatrnosťou. 

Uzatváracie nátery
Uzatváracími nátermi označujeme tekuté materiály 
aplikované na povrch za účelom ochrany materiálu 
proti zašpineniu či zničeniu, obohateniu (stmavnutia) 
farby či ovplyvneniu súčiniteľu trenia.

Nátery môžu ovplyvniť nielen pôvodný vzhľad, ale 
tiež použitie a požadovanú starostlivosť. Na rozdiel 
od žuly je Zodiaq® neporézny a má nízku mieru 
absorpčnej schopnosti. Uzatváracie nátery vlastne 
nepreniknú do prasklín, pórov a mikrorýh, ale zaplnia 

ich a zanechajú matný film neabsorbovaného náteru 
na povrchu materiálu. Obzvlášť u tmavších farieb 
môže nerovnomerné opotrebenie náteru na povrchu 
viesť k zosvetleniu farby a škvrnám, ktoré sa čistia 
horšie, než pôvodný povrch (bez uzatváracieho náteru). 
Na túto vadu sa záruka nebude vzťahovať.  
Použitie uzatváracích náterov obvykle neodporúčame.

POužitiE A OšEtROVANiE MAtERiáLu ZODiAQ® - NáVOD NA ODStRAŇOVANiE šKVŕN

škvrny a nečistoty Leštená / Lesklá úprava Veľmi jemná/ Matná úprava

V rámci denného čistenia Použite teplú mydlovú vodu a vysušte čistou utierkou.

Mastnota, tuk a zvyšky oleja Použite kuchynský sprej, 
opláchnite teplou vodou  
a vysušte čistou utierkou.

Použite vlhkú tkaninu a jemný 
krémový abrazívny čistiaci 
prostriedok pre domácnosti. 
Opláchnite teplou vodou a 
vysušte čistou utierkou.

Tvrdý vodný kameň,  
mydlo a minerály

Použite odstraňovač 
vápenatých usadenín  
pre domácnosti, opláchnite 
teplou vodou a osušte  
čistou utierkou.

Použite odstraňovač 
vápenatých usadenín pre 
domácnosti spoločne 
s mokrou abrazívnou 
špongiovou utierkou  
*Scotch-Brite® a čistite 
krúživými pohybmi. 
Opláchnite teplou vodou  
a osušte čistou utierkou.

Na odolné škvrny a nečistoty Použite kuchynský sprej a 
nechajte ho pôsobiť 30 až 60 
sekúnd. Opláchnite v teplej 
vode a osušte čistým uterákom. 
V prípade potreby opakujte.

Použite vlhkú tkaninu a 
jemný krémový či práškový 
abrazívny čistiaci prostriedok 
pre domácnosti a mokrú 
abrazívnu špongiovú utierku 
*Scotch-Brite®. Čistite krúživými 
pohybmi 1 až 2 minúty. 
Opláchnite teplou vodou a 
vysušte čistou utierkou.  
V prípade potreby opakujte.

Vždy používajte čistiaci prostriedok neobsahujúci chlór a dodržujte pokyny výrobcov 
ohľadom pomeru riedenia a ďalšie odporúčania.

*Scotch-Brite® je registrovaná ochranná známka spoločnosti 3M.


