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NÁVOD PRO POUŽITÍ A OŠETŘENÍ DEKORATIVNÍCH BETONOVÝCH PRODUKTŮ TONEB 
Produkty z betonu mají jakožto přírodní materiál svůj charakteristický ráz. Mají rozdílnou barvu ve své ploše a každý další vyrobený 
kus je mírně odlišný než ten předešlý. Užíváním se mění, nezůstává stejný, může obsahovat malé póry a mikro-trhliny, a právě tyto 
vlastnosti jsou stěžejními prvky estetična betonu 
a dávají mu jeho osobitý charakter.  
 
MECHANICKÁ ODOLNOST  
Prvky z betonu s povrchovou úpravou vykazují vysokou pevnost a tvrdost povrchu, i přesto na něj nelze používat abraziva a 
abrazivní pasty, došlo by k jeho trvalému poškození. Beton je stejně jako další přírodní kameny (žula, mramor apod.) opracováván, 
broušen a leštěn diamantovými, popřípadě ocelovými nářadími. To, co se dá vysoce tvrdými materiály vyleštit, dá se jimi naopak i 
poškrábat, případně zničit. Proto doporučujeme při krájení na stolech z betonu používat vhodné podložky (dřevo, sklo, plast), a 
zamezit tak přímému styku čepele s povrchem desky, po čemž by mohlo dojít k jeho poškrábání a narušení ochranné vrstvy prvku. 
Naopak měkké kovy, jako jsou cín, olovo a hliník, nedoporučujeme vystavovat přímému styku s betonem, jelikož se o něj odírají, a 
zanechávají tak stopy na povrchu. Stoly nikdy nepřetěžujte a nevystavujte je účinkům rázového zatížení. 
 
TEPELNÁ ODOLNOST 
Prvky z betonu s povrchovou úpravou odolávají teplotě do 80°C, při krátkodobém zatížení jsou schopné zvládnout teplotu  
až 140°C nicméně pro zachování dlouhodobé kvality povrchu je vhodné jej takovýmto zatížením vystavovat co nejméně. Proto 
doporučujeme při odkládání velmi horkých těles používat například dřevěné podložky. 
 
ČIŠTĚNÍ 
K čištění povrchů z betonu užívejte zásadně utěrky, hadříky nebo pěnové houbičky namočené do vlažné vody s přídavkem 
běžného mycího prostředku, jako je například jar. V žádném případě neužívejte k čištění povrchu drátěnky, drsné houbičky, brusné 
pasty a jiné abrazivní nebo chemické čističe (prostředky na bázi hydroxidů, ředidla, odstraňovač vodního kamene aj.). Leštění 
povrchu provádějte pomocí vlhkého hadříku, případně s použitím leštičů na bázi alkoholu, jako je například iron. 
 
POUŽÍVÁNÍ  
Dle výše uvedených informací o odolnostech betonu doporučujeme řídit se uvedenými pokyny, a tím si zajistit dlouhodobou 
životnost výrobku.  

Ø Při úniku nežádoucích tekutin na povrch betonu, zejména pak kyselin (ocet, citrónová šťáva, víno), silných hydroxidů a 
jiných agresivních látek, tyto látky ihned odstraňte pomocí vlhké utěrky nebo houbičky  

Ø Stoly z betonu, které máte trvale umístěny v exteriéru, ničím nezakrývejte, a to ani v průběhu zimního období; vlhkost, 
která by pronikla pod zakrytou plochu, by se neměla jak odpařit a došlo by k trvalému poškození povrchové úpravy 

Ø Vyhněte se jakémukoliv použití samolepících pásek a produktů s polepem nebo jinou formou přilnavého materiálu. Při 
jejich odlepení může dojít ke sloupnutí vrchní ochranné vrstvy a následného poškození betonu v tomto místě vlivem 
vniknutí tekutin a nečistot do  
 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
Ø Nádobí a kuchyňské doplňky Toneb nejsou vhodné ke každodennímu servírování potravin. Použitá impregnace je vhodná 

pro styk s potravinami, nicméně vzhledem k charakteru betonu doporučujeme tyto doplňky používat spíše jako 
dekorativní a k servírování suchých potravin. 

Ø Nádobí a kuchyňské produkty NIKDY nevkládejte do myčky nádobí nebo mikrovlnné trouby. Mohlo by dojít k jejich 
nezvratnému poškození a hrozí riziko požáru. 
 

 


