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O OBSIDIANA COMPAC é um produto composto por 93-95 % de quartzo puro,
um dos materiais naturais mais belos e resistentes. Só a safira, o topázio e o diamante o ultrapassam em dureza.
COMPAC “The Surfaces Company” conseguiu um produto único e de grande
prestígio gra as ao insistente esfor o para a cria ao de novos produtos e ao rigoroso controlo dos padroes de qualidade.
Este produto composto por cristais de quartzo natural, pigmentos e resinas é um
dos produtos mais belos e luxuosos para múltiplas aplica oes decorativas no lar.
O OBSIDIANA COMPAC, pelas suas excecionais caraterísticas físico-mecanicas,
tem urna extraordinária dureza, resistencia a abrasao (arranhoes) e ao impacto,
porosidade nula que evita a prolifera ao de gérmenes e bactérias, que facilita a
manuten ao e mantém um aspeto permanente de brilho e profundidade. Pela
sua dureza, trata-se do material apropriado para tampos de cozinha ou de casas
de banho, pavimentos e revestimentos, bem como para superfícies que tenham
de suportar urna passagem intensa de pessoas.

OBSIDIANA

002

MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO

CONSELHOS E RECOMENDAÇÕES PARA
CUIDADOS E MANUTENÇÃO

→

Como conservar a beleza natural do
OBSIDIANA COMPAC?
A manuteni;ao periódica dos produtos de OBSIDIANA COMPAC é muito simples, devido as suas
excecionais características físico-químicas e a sua
porosidade nula, só precisando de urna limpeza
regular aplicando um produto/detergente de pH
neutro, enxaguando com água e secando com
um pano ou com papel de cozinha. Seguindo esta
norma, manterá o seu brilho e o aspeto natural durante muitos anos.
Seguidamente descrevemos, com exemplos, alguns tratamentos simples para os problemas quotidianos mais comuns que podem surgir:

→

→

Como elimino as manchas de gordura?
Diluir em água morna urna pequena quantidade
de detergente pH neutro e estregar sobre a mancha com um pano realizando movimentos circulares e em seguida enxaguar com água.

→

→

Como limpo as manchas secas produzidas pela
dureza da água?
Verter vinagre (ou qualquer ácido traca diluído) ou
utilizar produtos de limpeza nao abrasivos específicos para a limpeza de cal, aplicar sobre a superfície
da bancada e deixar atuar durante 1 minuto; depois enxaguar com água.

→

→

Como eliminar os restos aderidos de produtos
de uso doméstico?

Por exemplo, alimentos, frutas e vegetais, refrescos,
molhos, cosméticos básicos, pastilhas elásticas, maquilhagem e verniz de unhas.
Arrancar os restos com urna espátula de plástico e
eliminar os restos da superfície, deixando-a limpa;
com um pano húmido aplicar um detergente neutro e depois enxaguar com água.
Como elimino as manchas de produtos de
uso doméstico?

Por exemplo, aliment os, frutas e vegetais, refrescos,
molhos, produtos de higiene pessoal, lixívia, amoníaco e diluente de verniz.
Eliminam-se os restos destes produtos estregando
com um pano humedecido com detergente de
limpeza de pH neutro.
Como devo eliminar os restos de silicone?

Humedecer a superfície aplicando um pouco de
diluente (tipo etanol). Raspar suavemente com
urna lamina para evitar riscar a superfície e enxaguar com água.
Tenho urna mancha de óxido, como posso
limpá-la?

Para eliminar as manchas de óxido met áli co: verter urna pequena quantidade de ácido clorídrico
(água-forte ou ácido muriático). Deixar atuar alguns
segundos, enxaguar com água em abundancia e
secar com um pano ou papel de cocinha.
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→

Onde nao se deve colocar o OBSIDIANA
COMPAC?
Nao colocar os materiais de OBSIDIANA COMPAC no exterior nem em nenhum local sujeito a
urna intensa radiação solar nem em lugares onde
o produto fique exposto a lampadas de emissao
de raios U.V.

→

→

COMPAC é resistente ao calor?
O OBSIDIANA COMPAC é um produto resistente
ao calor. Contudo, se colocarmos sobre a sua superfície objetos recém-retirados do lume, (frigideiras, panelas, cac;arolas, etc.), podemos danificá-lo
de forma irreversível. Portanto, recomendamos que
nunca os coloque diretamente sobre a superfície
de OBSIDIANA e que utilize bases e pegas para
pousar estos objetos. As torradeiras, fritadeiras e
eletrodomésticos encastrados, como vitroceramica, máquinas de lavar louc;a, et c., geram calor,
pelo que recomendamos urna separação suficiente de ventilação que elimine o calor gerado e proteja a superfície.
Utilize sempre o bom senso e garantimos-lhe que
manterá a beleza deste material natural.

→

Nao, as superfícies de OBSIDIANA COMPAC,
dada a sua porosidade nula, evitam a filtragem da
humidade, pelo que nao se devem utilizar hidrofugantes ou selantes para realc;ar o brilho, ao contrário do que sucede com outras pedras naturais,
como o mármore.

É necessário aplicar um selante sobre a
superfície de OBSIDIANA COMPAC?

Posso cortar ou utilizar utensílios perfurantes
sobre as superfícies de COMPAC?
O OBSIDIANA COMPAC é composto por 93-95 %
de quartzo natural, um dos minerais mais duros e
belos. Contudo recomendamos, para a sua correta
conservação e para evitar marcas produzidas pelo
corte de facas, utensílios ou ferramentas perfurantes, a sua proteção utilizando tábuas específicas
para corte.

→

Que produtos químicos ou de limpeza se
recomenda que nao sejam usados?
Nao utilize decapantes, soda cáustica, desengraxantes nem produtos com pH superior a 10 ou
com base de cloro: limpadores de fornos, de inodoros, ceras para móveis, sab6es de óleo e produtos para desentupir. Nao utilizar em circunstancia
alguma produtos que contenham ácido fluorídrico
ou diclorometano. Se usar lixívia ou solvente deve
enxaguar com água e nunca os deixar permanentemente em contacto com a superfície.
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→

Como cuido e limpo urna superfície de
OBSIDIANA com acabamentos Ovo e Mate?

→

Todos os nossos produtos de OBSIDIANA COMPAC estao certificados e homologados para uso
doméstico pelos organismos oficiais correspondentes em cada um dos países onde os comercializamos. Ternos os certificados GREENGUARD
lndoor Air Quality, que certifica o seu contributo
para criar ambientes interiores saudáveis por nao
produzir nenhuma emissao contaminante volátil,
GREENGUARD Childrens &Schools, que avaliza a
sua utilização em escolas ou espac;os onde habitem crianc;as durante longos períodos de tempo,
e NSF, que certifica e garante que nao transmite
nenhum elemento químico contaminante aos alimentos por contacto direto comas superfícies de
COMPAC. Urna superfície totalmente segura para
si e para a sua fam ília.

Todos os produtos e acabamentos de OBSIDIANA
COMPAC, Polido, Ovo e Mate, tem os mesmos
níveis de qualidade e de características físicomecanicas. Trata-se de produtos de grande beleza e
capacidade decorativa, mas os produtos com acabamentos em Ovo e Mate requerem urna maior
atenção e exigencia de manutenção dado que sao
muito mais sensíveis as marcas que a vida diária
pode imprimir sobre o material.

→

As superfícies de OBSIDIANA COMPAC com
resinas B1O ou com materiais reciclados tem a
mesma manutenção?
COMPAC dispoe de vários produtos fabricados
com resinas de origem vegetal renováveis “BI0”:
Carrara, Perlino, Botticino, Noce, Imperial, Portoro e
Pierre Bleue. Fabrica ainda produtos com elevadas
percentagens de materiais reciclados (cristais): Azeviche, Titanio, Láctea, Rubi e Veneza. Todos tem as
mesmas características e, por consequencia, requerem os mesmos cuidados e manutenção.

O OBSIDIANA COMPAC é um material seguro?

→

Os produtos de OBSIDIANA COMPAC contem
produtos químicos antibacterianos?
A porosidade nula do material nao permite a geração de bolores e, por consequencia, de bact
érias. Por isso, nao é necessário inserir componentes químicos que inibam o seu cr escimento. Podemos afirmar que o nosso OBSIDIANA COMPAC
possui a qualidade de ser antibacteriano natural.
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Se precisar de fazer qualquer consulta sobre os nossos
produtos, contacte-nos pelo telefone (+34) 902300155
ou através de info@compac.es
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www.compac.es

