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ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ  
RENOVATIO DESIGN CONCRETE ΠΡΟΪOΝ.  

 
 
Στην Renovatio Design Concrete είμαστε υπερήφανοι για την μοναδικότητα και την ποιότητα των προϊόντων μας. 
Θέλοντας να διασφαλίσουμε τη συνολική ικανοποίηση σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το γραφείο μας ή με το 
κατάστημα που κάνατε την αγορά για οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με το νέο σας προϊόν από 
σκυρόδεμα. Εκτιμούμε πολύ την επιλογή σας και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε τη νέα και μοναδική προσθήκη στον 
επαγγελματικό ή οικιακό σας χώρο όσο εμείς απολαύσαμε την κατασκευή του για εσάς.  
Μη διστάσετε να στείλετε τα σχόλια και τις φωτογραφίες από το προϊόν που αποκτήσατε και εμείς θα το 
παρουσιάσουμε στην ιστοσελίδα μας.  
Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες μην διστάσετε να στείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο 
info@renovatiodesign.gr ή να καλέσετε στο Τηλ.: 210 3002256 
Επισυνάπτεται ένα αντίγραφο των οδηγιών συντήρησης, πληροφορίες εγκατάστασης και εγγύησης ώστε να κρατήσετε 
τον πάγκο σας φανταστικό σαν καινούριο. 
Και πάλι σας ευχαριστώ που επιλέξατε Renovatio Design Concrete για το δικό σας έργο. Σε περίπτωση μελλοντικής 
ανάγκης μην διστάσετε να μας καλέσετε για οποιοδήποτε εργασία!!  

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 
 
Τώρα που το προϊόν σας είναι εγκατεστημένο, θα θελήσετε να το φροντίσετε σωστά. Ακολουθήστε αυτές τις απλές 
οδηγίες για να κρατήσετε το προϊόν σας όμορφο για τα επόμενα χρόνια: 
 
Για τις πρώτες 7 ημέρες μετά την εγκατάσταση, για να βοηθήσετε στην ωρίμανση και τη σκλήρυνση του πάγκου σας, να 
γίνεται χρήση μερικώς.  Αποφύγετε την τοποθέτηση βαρειών αντικειμένων όπως κατσαρόλες, μίξερ, φούρνους, τοστιέρα, 
καφετιέρα για 7 ημέρες, 
 
 Μην χρησιμοποιείται αιχμηρά αντικείμενα, σκληρές βούρτσες ή λειαντικά σφουγγαράκια με σύρμα τύπου 

“Scotch Bright”. Η χρήση των παραπάνω δεν θα βλάψει το σκυρόδεμα, αλλά μπορεί να προκαλέσει ζημιά 
στο σφραγιστικό που προστατεύει το σκυρόδεμα. Χρησιμοποιείτε πάντοτε μαλακό πανί ή σφουγγάρι για 
την καθαριότητα. 

 
 Αποφύγετε να τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα απευθείας πάνω στην επιφάνεια του σκυροδέματος. Το 

σκυρόδεμα είναι ανθεκτικό στη θερμότητα, αλλά και πάλι, θα προκληθεί βλάβη ή θα αποχρωματίσει το 
σφραγιστικό. Χρησιμοποιείται πάντα προστατευτική βάση για να ακουμπάτε τα ζεστά ή βαριά μεταλλικά 
σκεύη. Δεν κόβουμε με μαχαίρι απ ευθείας συνίσταται ένα ξύλο κοπής. 

 
 Αποφύγετε να χτυπάτε ή να σέρνετε αιχμηρά, σκληρά αντικείμενα και σκεύη στην επιφάνεια του 

προϊόντος για να αποφύγετε τις γρατζουνιές και σημάδια. Τυχόν γρατζουνιές είναι αναμενόμενο να 
εμφανιστούν στην επιφάνεια από τη χρήση του χρόνου.  Για να διατηρήσετε την επιφάνεια λεία και 
καθαρή να καθαρίζεται επιμελώς και να εφαρμόζετε συχνά κρέμα συντήρησης για φυσικά ή τεχνητά 
πετρώματα. Καλέστε μας ή Συμβουλευτείτε το κατάστημα που κάνατε την αγορά. 

 
 Να μην χρησιμοποιείται αλκαλικά, ισχυρά και όξινα καθαριστικά τύπου Χλωρίνη, CIF, AquaForte κ.α. που 

περιέχουν χλώριο. Υγρά όπως αρώματα, κολόνιες, βάμμα ιωδίου, καθαριστικά που περιέχουν ξύδι ή 
κιτρικό οξύ(π.χ άρωμα λεμονιού) και άλλα «σκληρά» χημικά ή διαλύτες όπως αμμωνία, ασετόν, 
υπεροξείδιο του υδρογόνου, κλπ. θα πρέπει να καθαρίζονται από την επιφάνεια του τσιμέντου σας όσο το 
δυνατόν συντομότερα. Αυτές οι ουσίες υπάρχει πιθανότητα να διαπεράσουν την  προστασία και θα 
μπορούσαν ενδεχομένως να διαβρώσουν ή να λεκιάσουν το σκυρόδεμά σας. 
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Λεκέδες που πρέπει να προσέχουμε περισσότερο:  
 
λιπαρά, λεμόνι, ντομάτα, κέτσαπ, ξύδι, μουστάρδα, καφές, κρασί, πατζάρια. 

 
 Χρησιμοποιείτε πάντα ουδέτερα καθαριστικά. Για πολύ δύσκολους λεκέδες χρησιμοποιούμε τοπικά 

οινόπνευμα πάνω σε ένα καθαρό μαλακό πανί.  Για να απολυμάνουμε όλη την επιφάνεια του πάγκου 
βάζουμε ½ ποτηράκι οινόπνευμα σε 1 λίτρο νερού. Τα καθαριστικά εφαρμόζονται πάντα σε καθαρό 
μαλακό πανί (να μη μαδά ή να αφήνει χνούδια). Τέλος ξεπλένουμε όλη την επιφάνεια με καθαρό σκέτο 
νερό. Σαπούνι και νερό σε τακτικά διαστήματα για να κρατήσει την γυαλάδα του.  

  
 Αποφύγετε τα λειαντικά σαπούνια, τα ισχυρά καθαριστικά ή τα σφουγγαράκια καθαρισμού που μπορούν 

να φθαρούν στο σφραγιστικό. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ήπια, μη λειαντικά, μη αμμωνιακά, χωρίς 
κιτρικό οξύ, χωρίς ξύδι, μη λευκαντικά σαπούνια και ισχυρά καθαριστικά. 

 
 Παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τις συνήθεις φροντίδες και τις απαραίτητες προφυλάξεις με τα 

προϊόντα σκυροδέματος. Το σκυρόδεμα είναι εξαιρετικά ανθεκτικό, ωστόσο, δεν είναι αήττητο. Η 
υπερβολική δύναμη μπορεί να βλάψει το προϊόν σας. 

ΜΕΡΟΣ 1: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

1.01 ΠΑΡΑΔΟΣΗ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 
Α. Αν τα προϊόντα μεταφέρονται μέσω μεταφορικής εταιρείας, θα πρέπει να ανοίγονται τα κιβώτια και να πραγματοποιείται 
επιθεώρηση κάθε αντικειμένου ξεχωριστά με την παρουσία του οδηγού. Σημειώστε οποιαδήποτε ζημιά και μην αποδέχεστε 
την παραλαβή εάν υπάρχει ζημιά. Απαιτήσεις που οφείλονται σε ζημιές κατά την μεταφορά θα πρέπει να υποβάλλονται στον 
μεταφορέα. 
B. Χειριστείτε, μεταφέρετε και αποθηκεύστε τα προϊόντα για να αποφύγετε τη ζημιά στα υλικά ή τη δομή. Χειριστείτε με 
προσοχή για να αποφύγετε ζημιές στις γωνίες και στις άκρες. 
 

1.02 ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΩΡΟΥ 

Α. Περίγραμμα (λήψη πατρόν) 
1. Όλα τα ντουλάπια, οι μύλοι ή άλλες υποστηρικτικές κατασκευές πρέπει να είναι πλήρως τοποθετημένα πριν από τη 

λήψη του περιγράμματος (πατρόν), εκτός εάν έχουν διευθετηθεί διαφορετικά με τον πελάτη. 
2. Όλα τα ντουλάπια, οι μύλοι ή άλλες δομές στήριξης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από συντρίμμια ή εμπόδια. 
3. Όλα τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο σκυρόδεμα, όπως νεροχύτες, βρύσες, κουζίνες, σαπουνοθήκες κ.λπ., πρέπει 

να βρίσκονται στη θέση τους κατά τη στιγμή της λήψης του περιγράμματος (πατρόν). 
4. Η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι διαθέσιμη στον χώρο, με πρίζες ή καλώδια επέκτασης, ενώ το τρεχούμενο νερό 

πρέπει να είναι διαθέσιμο κοντά στον χώρο που πρόκειται να γίνει λήψη του περιγράμματος (πατρόν) , εκτός εάν έχει 
διευθετηθεί διαφορετικά με τον πελάτη. 

B. Εγκατάσταση 
1. Το όχημα του συνεργείου εγκατάστασης θα πρέπει να έχει δυνατότητα να σταθμεύει εντός 10 μέτρων από το σημείο 

εισόδου της περιοχής εγκατάστασης. 
2. Η διαδρομή στην περιοχή εγκατάστασης πρέπει να είναι απαλλαγμένη από συντρίμμια ή εμπόδια και να είναι 

προσβάσιμη σε δύο έως τέσσερα άτομα που μεταφέρουν πλάκες βάρους έως 300κιλά και μήκους μέχρι και 3 μέτρα. 
3. Στις περιπτώσεις μονολιθικής κατασκευής θα πρέπει ο χώρος εσωτερικά και εξωτερικά να επιτρέπει να πρόσβαση 

γερανού/ανυψωτικού και την μεταφορά της κατασκευής με τροχήλατο όχημα. 
4. Όλα τα ντουλάπια, οι μύλοι ή άλλες δομές στήριξης πρέπει να είναι απαλλαγμένα από συντρίμμια ή εμπόδια.  
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5. Η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να είναι διαθέσιμη επί τόπου, με πρίζες ή καλώδια επέκτασης σε απόσταση 15 μέτρων από 
τον χώρο εγκατάστασης. 

6. Το νερό πρέπει να διατίθεται στο χώρο εντός 15 μέτρων από την περιοχή εγκατάστασης. 
7. Εάν κατά την εγκατάσταση διαπιστωθούν αλλαγές και τροποποιήσεις στον χώρο και έγιναν μονομερός από την πλευρά 

του πελάτη χωρίς να έχει ενημερώσει την εταιρεία και επηρεάζουν την εγκατάσταση, τότε με ευθύνη του πελάτη θα 
γίνονται εργασίες τροποποίησης των προϊόντων εφόσον επιδέχονται. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα γίνεται 
συνεννόηση με τον πελάτη και πιθανόν να προκύπτει επιπλέον επιβάρυνση.

1.03 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

Α. Περίγραμμα 
1. Όλα τα ντουλάπια, οι μύλοι ή άλλες δομές στήριξης πρέπει να είναι πλήρως τοποθετημένα πριν από την λήψη 

περιγράμματος (πατρόν). 
2. Όλα τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο σκυρόδεμα, όπως νεροχύτες, βρύσες, κουζίνες, σαπουνοθήκες, κ.λπ., πρέπει 

να είναι στη θέση τους κατά τη στιγμή της λήψης περιγράμματος (πατρόν). 

B. Εγκατάσταση 
1. Τυχόν μεταλλικά στηρίγματα κλπ., πρέπει να είναι στον χώρο εγκατεστημένα κατά την εγκατάσταση του προϊόντων 

σκυροδέματος. 
2. Η σύνδεση ηλεκτρικής και υδραυλικής εγκατάστασης πρέπει να προγραμματιστεί μετά την ολοκλήρωση της 

εγκατάστασης. 
 

1.04 ΕΓΓΥΗΣΗ 
Α. Παρέχετε μια ετήσια κατασκευαστική εγγύηση ως εξής: Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους μετά την εγκατάσταση, ο 
εργολάβος πρέπει να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει το προϊόν εάν παραλείψει να διατηρήσει τη λειτουργική δομική 
ακεραιότητα για τον προορισμό του προϊόντος μόνο λόγω ελαττώματος. Οι τριχοειδής ρωγμές, οι γρατζουνιές της 
επιφάνειας και τα «τσιπ» (μικρά χτυπήματα) δεν συμπεριλαμβάνονται ως μέρος αυτής της εγγύησης ούτε είναι δομικές 
βλάβες που προκαλούνται από σοβαρά χτυπήματα, φυσικής υπερφόρτωσης ή ζημιές που οφείλονται σε απώλεια στήριξης 
ή/και υπερβολικές παραμορφώσεις από το ντουλάπι ή το υλικό υποστήριξης. 
 
Η εγγύηση περιλαμβάνει μόνο την δομικότητα της κατασκευής και όχι το σφραγιστικό. 
 
Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει ζημιές στο στεγανοποιητικό υλικό που προέρχονται από χτυπήματα, κοπές, γρατζουνιές, ζημιές 
από σκληρές χημικές ουσίες, όξινα τρόφιμα, έντονη θερμότητα ή λάθος μεταχείριση, φροντίδα και συντήρηση. 

Εάν εκτελεστούν διορθωτικές εργασίες από την Renovatio Design Concrete επάνω στο προϊόν σας ή γίνει αντικατάσταση του, 
θα προσπαθήσουμε να αποκτήσετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι εγγυημένη η ακριβής αντιστοίχιση 
χρωμάτων και αποχρώσεων. 

Οι επιφάνειες από σκυρόδεμα προορίζονται να έχουν φυσική και μη ομοιόμορφη εμφάνιση, επομένως είναι περιορισμένη η 
εγγύηση και δεν καλύπτει τυχόν διαφορές χρώματος, απόχρωσης ή στιλπνότητας. 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που δεν έχουν πληρωθεί εξ ολοκλήρου. 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει προϊόντα που εσείς, ο πελάτης, αποφασίζετε ότι δεν σας αρέσει μετά λόγω χρώματος, στυλ 
άκρων ή άλλων απόψεων που βασίζονται σε προσωπική προτίμηση. 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τα προϊόντα που εκτίθενται σε μη φυσιολογική χρήση ή συνθήκες ή κατάχρηση με 
οποιαδήποτε τρόπους. Η "μη φυσιολογική χρήση ή οι συνθήκες" περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτές, ζημιές 
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από κακό χειρισμό ή κακή χρήση, ζημιά από υπερβολική ζέστη, συνεχόμενη έκθεση στο υπεριώδες φως, φυσική ή χημική 
καταπόνηση, όξινη χάραξη, αποχρωματισμό ή βλάβη από ακατάλληλη φροντίδα και συντήρηση ή ζημιά λόγω κρούσης ή 
σπάσιμο λόγω κακή μεταχείριση πελατών.  

Επιπλέον, αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν ζημιά στους πάγκους σκυροδέματος που προκαλούνται από ακατάλληλη 
εγκατάσταση ανεξάρτητων συνεργιών, τοποθέτηση, χρήση ή συντήρηση συσκευών που είναι ενσωματωμένες στον πάγκο ή 
τοποθετούνται ή αποθηκεύονται στον πάγκο όπως νεροχύτες, μπαταρίες, εστίες μαγειρέματος, σαπουνοθήκες κ.α. 

"Φυσική, χημική ή άλλη κατάχρηση" περιλαμβάνει οποιαδήποτε χρήση του προϊόντος που είναι παράλογη λαμβάνοντας 
υπόψη τις συνήθεις και αναμενόμενες χρήσεις τέτοιων προϊόντων και περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε αυτές μόνο, 
ζημιές από τη χρήση ακατάλληλων καθαριστικών διαλυμάτων, αφήνοντας ουσίες, όπως υγρά και υπολείμματα τροφών, 
λευκαντικό ή καθαριστικό αποστράγγισης χωρίς άμεσο καθαρισμό, πτώση βαρέων αντικειμένων σε επιφάνειες όπως σκεύη 
μεταλλικά, κατσαρόλες, τηγάνια κ.α, υπερβολικό βάρος στην επιφάνεια από συσκευές όπως καφετιέρες, μίξερ, ψηστιέρες 
κ.α. 

Υπερβολική θερμότητα: Θερμική βλάβη, από συνεχόμενο καυτό νερό βρύσης ή προϊόν βρασμού, ζεστό σκεύος, κατσαρόλα, 
τηγάνι, πιάτο ή οποιοδήποτε άλλο σκεύος ή αντικείμενο παραμείνει στον πάγκο για περισσότερο από μια σύντομη περίοδο. 
"Υπερβολική θερμότητα" σημαίνει έκθεση σε θερμότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να εμφανίζονται στην επιφάνεια λευκά 
σημάδια, κίτρινα σημάδια, χτυπήματα ή αλλοιώσεις του σφραγιστικού . 

Ζημιές γύρω από τις εστίες μαγειρέματος, ζεστούς δίσκους, λαμπτήρα θερμότητας ή υπερβολικά καυτά σκεύη που 
βρίσκονται επάνω στην επιφάνεια ή σε μεταλλική βάση προκαλώντας υπερβολική ζέστη στην επιφάνεια για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, μπορεί να εμφανιστούν. 

Με την κοινή λογική θα πρέπει να γίνεται χρήση σουπλά όταν τοποθετείτε καυτά αντικείμενα απευθείας από μια πηγή 
θερμότητας πάνω στην επιφάνεια ή όταν εκθέτετε το προϊόν στη θερμότητα. 

Ζημιές από υπερβολική θερμότητα δεν θεωρούνται ελάττωμα του υλικού, αλλά υπόκεινται, σε λανθασμένη χρήση, φροντίδα 
και συντήρηση από εσάς. 

Γρατζουνιές: Οι επιφάνειες της RENOVATIO DESIGN CONCRETE είναι ανθεκτικές στις γρατσουνιές, ωστόσο, μπορεί να 
γδαρθούν όταν δεν χρησιμοποιείται σωστή φροντίδα και κατά συνέπεια οι γρατζουνιές στα εγκατεστημένα προϊόντα δεν 
καλύπτονται από αυτή την εγγύηση. Οι πλάκες κοπής πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται ως μέρος της σωστής χρήσης, 
φροντίδας και συντήρησης. Αν και οι γρατζουνιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση η RENOVATIO DESIGN CONCRETE μπορεί 
να επισκευάσει τον πάγκο σας με μια λογική αμοιβή. 

Λεκέδες: Οι επιφάνειες σκυροδέματος της RENOVATIO DESIGN CONCRETE είναι ανθεκτικές στους λεκέδες, αλλά όχι 
αδιαπέραστες. Οι λεκέδες δεν καλύπτονται από αυτή την εγγύηση. Στην αρχή αυτού του εγγράφου αναφέρονται οδηγίες 
καθαρισμού λεκέδων. Οι επιφάνειες όπου έχουν εφαρμοστεί 100% εποξειδικό σύστημα είναι εξαιρετικά ανθεκτικοί στους 
λεκέδες, με γενικές πρακτικές καθαρισμού δεν πρέπει να υπάρχουν ανησυχίες για λεκέδες στους πάγκους σας. Τα μόνα που 
μπορεί να λεκιάσουν τις επιφάνειες σας είναι ισχυροί λεκέδες χημικών ουσιών ή λεκέδες οξέος. Θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο 
να υπάρχει κάποιος λεκές σε αυτές τις επιφάνειες. 

Η Renovatio Design Concrete δεν ευθύνεται για ζημιές ή τραυματισμούς που προκλήθηκαν εξολοκλήρου ή εν μέρει από 
φυσικά φαινόμενα, συνθήκες εργασίας, αρχιτεκτονικό και μηχανικό σχεδιασμό, δομική μετακίνηση, πράξεις βανδαλισμού ή 
ατυχήματα. Τα "φυσικά φαινόμενα" περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, την έκθεση σε υπερβολική υπεριώδη ακτινοβολία, 
τις καιρικές επιπτώσεις, όπως βροχή, χαλάζι, τους σεισμούς και τη φωτιά. 

Επιπλέον, η Renovatio Design Concrete δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται εξολοκλήρου 
ή εν μέρει από το κλίμα, επισκευαστικές ή τεχνικές εργασίες στον χώρο, τον αρχιτεκτονικό και μηχανικό σχεδιασμό, πράξεις 
βανδαλισμού, ατυχήματα ή πόλεμο. 
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Η υποχρέωση της Renovatio Design Concrete βάσει αυτής της εγγύησης περιορίζεται αποκλειστικά στην επισκευή ή την 
αντικατάσταση του προϊόντος που καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εξόδων 
εργασίας που απαιτούνται για την επισκευή, αφαίρεση ή αντικατάσταση του προϊόντος. 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει τυχόν επιπρόσθετες ή συμπληρωματικές επισκευές ή τροποποιήσεις, όπως τυχόν 
τροποποιήσεις υδραυλικών, ηλεκτρικών, πλακιδίων ή επιφανειών τοίχου που ενδέχεται να είναι απαραίτητες για την 
επισκευή ή την αντικατάσταση των πάγκων της Renovatio Design Concrete που καλύπτονται από αυτή την περιορισμένη 
εγγύηση. Oι λοιπές επισκευές και τροποποιήσεις αποτελούν ευθύνη του πελάτη. 

Ο ιδιοκτήτης πρέπει να συνεργαστεί λογικά με την Renovatio Design Concrete ή τους αντιπροσώπους της στις προσπάθειές 
τους να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους βάσει αυτής της εγγύησης. Όλες οι αποφάσεις σχετικά με την ύπαρξη 
κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή αποφάσεων που επηρεάζουν αυτήν την εγγύηση θα πρέπει να γίνονται από την Renovatio 
Design Concrete και θα είναι τελικές και δεσμευτικές για τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΜΕΡΟΣ 2: ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.01 ΥΛΙΚΟ 

A. Πάγκος σκυροδέματος 
1. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται δομικά και να κατασκευάζονται κατά παραγγελία χρησιμοποιώντας ένα 

προσαρμοσμένο, δομικά ενισχυμένο τσιμέντο τύπου Portland. 
2. Πυκνότητα: περ. 2100 - 2200 κιλά. ανά κυβικό μέτρο. Βάρος ανά μονάδα επιφάνειας: ~50-55κιλά/τμ2 για πάχος 25χιλ. 
3. Τυπικό πάχος: 25χιλ. 
4. Τυπική άκρη: Τετραγωνισμένη άκρη, φάλτσα, ή και καμπυλωμένες άκρες. 
5. Χρώματα: Διάφορες αποχρώσεις επιτυγχάνονται με την χρήση ανόργανων χρωστικών οξειδίου του σιδήρου. 
6. Τυποποιημένη Μέγιστη Ομοιογενής Χύτευση χωρίς ενώσεις: περίπου 3μέτρα σε «L» για τυποποιημένους πάγκους 

βάθους (60εκ). 
7. Σφραγιστικό: Σύστημα προστασίας επιφάνειας πολυουρεθανικά ή εποξειδικά. 
8. Το σύστημα στεγανοποίησης πρέπει να παρουσιάζει τις ακόλουθες ιδιότητες: 

i. Ασφαλές για επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 
ii. Διαφανές/άχρωμο. 

iii. Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες. κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. 
iv. Αντίσταση σε νερό και λάδι. 
v. Δεν κιτρινίζει (ανθεκτικό στην «UV» υπεριώδη ακτινοβολία). 

vi. Αντοχή σε γρατσουνιές. 
vii. Δεν παρουσιάζεται ξεφλούδισμα ή αποκόλληση. 

viii. Αντοχή σε θερμοκρασία από -30oC έως +90oC. 
ix. Ανθεκτικό σε τρόφιμα και λάδι όταν σκουπιστεί αμέσως. 
x. Μακράς διάρκειας. 

xi. Ασφαλές για το περιβάλλον. 
xii. Απλή και γρήγορη επανεφαρμογή μόνο όταν είναι απαραίτητο. 

Β. Ενώσεις/αρμοί μεταξύ πάγκων 
1. Χρώμα: Αντιστοίχιση στο χρώμα του πάγκου εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικό χρώμα. 

Λόγω τοπικής εφαρμογής η ένωση/αρμός υπάρχει περίπτωση να διαφέρει ελάχιστα στην απόχρωση από 
την υπόλοιπη κατασκευή. 

Γ. Κόλλα 
1. Πάγκος: Διάφανη ή χρωματισμένη εποξειδική κόλλα, σιλικόνη εγκεκριμένη για χρήση σε Κουζίνα και Μπάνιο. 
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2.02 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
Α. Όλα τα προϊόντα μπορούν να κατασκευάζονται κατά παραγγελία στο εργαστήριο παραγωγής ελεγχόμενου περιβάλλοντος 
και να παραδίδονται στον χώρο του πελάτη για εγκατάσταση. 
Β. Όλα τα προϊόντα είναι δομικά ενισχυμένα για να φιλοξενήσουν κατάλληλα διαστήματα, εγκοπές και πρόβολα. Οι πλάκες 
και οι πάγκοι πρέπει να χειρίζονται και να κινούνται σε κατακόρυφο προσανατολισμό, παρόμοια με την τεχνική που 
χρησιμοποιείται για το χειρισμό γυάλινης πλάκας. 
 
Γ. Όλα τα προϊόντα να είναι κατασκευασμένα ίσια, λεία και να ανταποκρίνονται στο σχέδιο και στο σχήμα πριν από το τελικό 
φινίρισμα. Εκτεθειμένες άκρες να τελειοποιούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές των άκρων. Μέγιστη απόκλιση 
διαστάσεων: +- 0,5cm στο μέγιστο μήκος πλάκας. οι τυπικές αποκλίσεις είναι συνήθως το μισό του μέγιστου ή λιγότερο. 
 
Δ. Όλα τα προϊόντα κατασκευάζονται για να χωρούν συγκεκριμένες συσκευές (π.χ.: νεροχύτες, εστίες, βρύσες κλπ.). Καμία 
κοπή ή τρύπα δεν πραγματοποιείται στον χώρο τοποθέτησης εκτός αν έχει διευθετηθεί διαφορετικά με τον πελάτη. 
 
Ε. Όλα τα προϊόντα πρέπει να ολοκληρωθούν με το χέρι πριν από τη εφαρμογή σφραγιστικού. Η διαδικασία φινιρίσματος με 
το χέρι περιλαμβάνει πρώτα την λείανση της επιφάνειας, στη συνέχεια γεμίζοντας τυχόν τρύπες και κενά με αντίστοιχου 
χρώματος υλικό, καθάρισμα όλες τις άκρες (όπου χρειάζεται), ισοπέδωση και στίλβωση. 
ΣΤ. Αναμονή για ωρίμανση και εφαρμογή σφραγιστικού. 
 
 
ΜΕΡΟΣ 3: ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
 
3.01 ΕΞΕΤΑΣΗ 
 
Α. Μην ξεκινήσετε την εγκατάσταση μέχρι να προετοιμαστούν σωστά τα υποστρώματα. 
B. Βεβαιωθείτε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι επιφάνειες τοίχων, οι μηχανικές και ηλεκτρολογικές εργασίες και οι πρίζες να 
έχουνε εγκατασταθεί κατάλληλα. 
 
3.02 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 
A. Τοποθετήστε με ασφάλεια τους πάγκους σε ντουλάπια χρησιμοποιώντας κρυμμένους συνδετήρες εφόσον απαιτείται. 
Κάντε επίπεδες τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας σφήνες, όπου απαιτείται. 
Β. Σφραγίστε τις ενώσεις και τους αρμούς μεταξύ πλάτης και πάγκου και άλλων κατακόρυφων επιφανειών. 
Γ. Εγκαταστήστε σύστημα στεγανοποίησης όπου απαιτείται. 
 
3.03 ΑΝΟΧΕΣ 
 
Α. Αποκλίσεις από οριζόντια: 3mm σε 3m, μέγιστο. 
Β. Μετατόπιση από το τοίχο, Πάγκοι: 4mm μέγιστο και 2mm ελάχιστο εφόσον οι τοίχοι δεν παρουσιάζουν ανομοιομορφίες. 
Γ. Ενώσεις: 3mm πλάτος, μέγιστο. 
 
3.04 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
A. Γενικά: 
1. Διατηρείτε τον χώρο καθαρό όσο προχωράει η εργασία. 
2. Σκουπίστε τυχόν διαρροές το συντομότερο δυνατό. Καθαρίστε με υγρό πανί ή σφουγγάρι και ήπιο, μη επιφανειοδραστικό, 
ουδέτερο απορρυπαντικό pH ή άλλα καθαριστικά με βάση το νερό. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά, λειαντικά 
καθαριστικά ή λειαντικά σφουγγάρια. 
 
3.05 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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A. Προστατέψτε τα προϊόντα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. 
Β. Επιδιόρθωση ή αντικατάσταση κατεστραμμένων προϊόντων πριν από την ημερομηνία ουσιαστικής ολοκλήρωσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελπίζουμε να είστε και να παραμείνετε ευχαριστημένοι με την απόκτηση του καινούριου σας τσιμεντένιου πάγκου, νιπτήρα ή 
επίπλου. 

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία είμαστε στην διάθεσή σας. 
 
 

Με εκτίμηση 
Στέλιος Αποστολάκης 

Ιδιοκτήτης της Renovatio Design Concrete 
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