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Co na blat? Kamień naturalny, kwarc, spieki czy może solid
surface?
Remonty kuchni i łazienki z uwagi na perspektywę
wprowadzenia zmian – cieszą, a jednocześnie, ze względu na
mnogość dostępnych materiałów przyprawiają o zawrót głowy!
Porównujemy i analizujemy dostępne warianty materiałów na
blaty, w celu wybrania najbardziej funkcjonalnych i estetycznie
wyglądających rozwiązań.
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KAMIEŃ NATURALNY

Kamień naturalny jest jednym z najbardziej pożądanych materiałów wykończeniowych przez osoby, które jeszcze nie zdążyły
zagłębić się w temat ich właściwości. Nic w tym dziwnego, ponieważ cechuje się bardzo dobrymi walorami użytkowymi. Jest
dość wytrzymały na wszelkiego rodzaju obicia i uderzenia mechaniczne, więc trudno go zniszczyć. Posiada też wysoką
odporność na ciepło – dlatego nie musimy obawiać się śladów na blacie po postawieniu na nim gorącego garnka. Kamień
gorzej wypada pod kątem plamoodporności i wodoodporności – ze względy na dużą porowatość zostają na nim plamy, które
dość trudno usunąć. Co ważne, ten naturalny materiał cechuje też słaba odporność na chemikalia. Warto zaznaczyć, że
kamień naturalny, ze względu na konieczność systematycznej impregnacji może wymagać dużego nakładu pracy. Decydując
się na blaty z kamienia, pamiętajmy, aby wcześniej poinformować naszego stolarza, iż kuchnia powinna zostać wzmocniona
przed położeniem materiału. Miejmy także na uwadze, że jest to naturalny surowiec, w związku z czym użylenie będzie
wyglądać inaczej na każdym slabie, a finalny wzór może być rożny od wzoru w projekcie.

KONGLOMERAT KWARCYTOWY

Konglomerat kwarcytowy sprawdza się w miejscach, w których szczególnie zależy nam na zachowaniu trwałości i
plamoodporności materiału. Jest on dobrym wyborem ze względu na wysoką odporność na uderzenia i uszkodzenia
mechaniczne. To wynikowa składu materiału, oprócz naturalnego kwarcu – znajdziemy w nim m.in. dodatek żywicy, która
sprawia, że materiał nie jest kruchy, co pozwala na łatwe wycinanie otworów na płytę czy tworzenie blatów ze zintegrowanym
zlewem. Co więcej, jest to materiał, który jest łatwy w utrzymywaniu czystości, ponieważ charakteryzuje się niskim
wchłanianiem płynów i posiada właściwości plamoodporne, także, w przypadku soku z cytryny, czerwonego wina,
pomidorowego sosu czy kawy. Warto zaznaczyć, że konglomerat jest lżejszy od kamienia, dzięki czemu łatwiej jest go
zamontować, a nasza kuchnia nie potrzebuje dodatkowych wzmocnień. Wybierając konglomerat kwarcowy musimy pamiętać,
że jest on mniej odporny na temperatury – możemy postawić na nim naczynia nagrzane do maksymalnie 120 °C. Zaletą
kwarcytu jest możliwość dostosowania materiału do swojej wizji – mamy możliwość doboru materiałów zawierających dekory
odzwierciedlające kamień naturalny, beton, jak i jednolitych kolorów, które w naturze nie występują, jak na przykład czysta
biel. Niezależnie od tego, na którą wersję się zdecydujemy, wzór slabu jest powtarzalny, więc zaprojektowana kuchnia czy
łazienka zawsze będzie wyglądała jak na wizualizacji i co ważne - wzór będzie obecny na całej grubości materiału, co zapewni
naturalny efekt końcowy.

SPIEK

Spieki „kwarcowe” to wielkopowierzchniowe płytki ceramiczne. Do zalet spieków zaliczyć możemy odporność na środki
chemiczne oraz ciepło, a także wysoką plamoodporność, która obejmuje również substancje, które bywają ciężkie do
usunięcia. Spieki są materiałem, który jest bardzo twardy, ale i zarazem kruchy. Z tego powodu materiał wymaga o wiele
większej ostrożności podczas użytkowania czy montażu, a nieuwaga może skutkować wyszczerbieniem czy uszkodzeniem
mechanicznym. Spieki sprawdzą się przy wyborze jednorodnych wybarwień, gdyż dekory są tylko nadrukowywane na
powierzchnię tworzywa, a w przypadku cięcia, krawędzie blatu będą musiały zostać po prostu doklejone, co może skutkować
mało naturalnym efektem końcowym.

SOLID SURFACE

Materiał typu solid surface to inaczej płyta mineralnoakrylowa. Do atutów tego rozwiązania możemy zaliczyć wysoką
plamoodporność i higieniczność – które zawdzięcza zwartej strukturze materiału. Pomimo wysokiej odporności na środki
chemiczne, ten materiał jest dość wrażliwy na zarysowania i odtłuczenia, co w kuchni na pewno będzie sporym minusem.
Powstałe w ten sposób defekty możemy zlikwidować poprzez zeszlifowanie uszkodzonej warstwy materiału – jednak częste
usuwanie usterek może okazać się pracochłonne, męczące i kosztowne. Materiał
jest odporny na temperaturę do około 200°C, jednak wszystko zależy od producenta. Płyty mineralno-akrylowe zyskują w
kwestii walorów estetycznych. Otrzymamy je zarówno w jednokolorowych, jak i wielobarwnych wariantach.

INFORMACJA O TECHNISTONE:

page 2 / 3

Dom.pl | Co na blat? Kamień naturalny, kwarc, spieki czy może solid surface?
Copyright DOM.pl Sp. z o.o. - redakcja@dom.pl
https://www.dom.pl/co-na-blat-kamien-naturalny-kwarc-spieki-czy-moze-solid-surface.html
TechniStone® to wytwórca udoskonalonego technologicznie kamienia, który cechuje się wysoką spoistością, twardością i
nieporowatością. Produkty TechniStone® powstają z wysokiej jakości surowców naturalnych, takich jak: kwarc lub granit,
granulat wyselekcjonowanych zwierciadeł i luster oraz niewielka ilości pigmentów z dodatkiem żywicy. Podwyższone
właściwości kamienia sprawiają, że materiały TechniStone® są o wiele bardziej wytrzymałe niż naturalny surowiec. Kamień
TechniStone® jest też bardziej plamoodporny i posiada niższą nasiąkliwością powierzchni. Ogromna gama kolorów pozwala
na szeroki zakres zastosowań materiału, zarówno w domu jak i powierzchniach użyteczności publicznej.

Technistone
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