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3ENGLISH

Before installation, store the worktops in a room 
with normal temperature and humidity levels.

Do not place the worktops against warm 
radiators, or lay them on cold floors.

Worktops that are installed above a dishwasher, 
washing machine or oven should be protected on 
the underside with FIXA diffusion barrier.

Advice for use:

 ─ Do not place hot objects directly on the 
worktop.

 ─ Always use a pot stand to protect the 
worktop surface.

 ─ Boiling water and splatters from cooking food 
will not damage the worktop.

 ─ For daily cleaning, wipe with a soft cloth 
dampened in water and a mild washing-up 
detergent or soap, if necessary.

 ─ Do not use products that contain abrasives, 
ammonia or bleach. Dry with a dry, clean 
cloth.

 ─ The worktop can withstand most household 
chemicals, including methylated spirits.

 ─ If you spill something on the worktop, wipe 
clean immediately with a soft cloth dampened 
in water and a mild washing-up detergent or 
soap.

 ─ Do not use a knife or other sharp objects 
directly on the worktop surface.

 ─ This damages the worktop and makes the 
knife edge blunt. Always use a chopping 
board.



עברית4

לפני ההתקנה, שמרו על משטחי העבודה ואחסנו אותם 
בחדר בו שוררים תנאי לחות וטמפרטורה רגילים.

אין להשעין את משטחי העבודה על רדיאטורים חמים, 
ואין להניח את משטחי העבודה על מרצפות קרות.

יש להגן על משטחי עבודה המתוקנים מעל מדיחי קלים, 
 FIXA מכונות כביסה או תנורים באמצעות חוסם אדים

המגן עליהם ומותאם להם במיוחד.

הוראות	בטיחות	ושימוש:

אין להניח דברים חמים ישירות על משטח העבודה. ─

הקפידו להשתמש במעמד לסירים וכדומה כדי להגן  ─
על משטח העבודה.

מים רותחים ונתזים ממזון מתבשל אינם אמורים  ─
לגרום למשטח העבודה כל נזק.

לניקוי יומיומי, נגבו במטלית רכה עם מים ומעט סבון  ─
או, לפי הצורך, עם מעט חומר ניקוי עדין.

אין להשתמש בחומרי ניקוי חזקים וקשים, באמוניה או  ─
בחומר מלבין. יש לנקות עם מטלית נקיה ויבשה.

ניתן לנקות את משטח העבודה עם מרבית סוגי  ─
הכימיקלים, לרבות אלו המכילים כוהל.

במידה ומשהו נשפך על משטח העבודה, נגבו אותו  ─
מיד במטלית עם מים ומעט סבון או, לפי הצורך, עם 

מעט חומר ניקוי עדין.

אין להשתמש בסכין או במכשירים חדים כלשהם  ─
ישירות על המשטח, עקב הנזק הן למשטח העבודה 

והן לסכין עצמו, ההופך קהה יותר.

הקפידו להשתמש בקרש חיתוך. ─
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