Krzysztof piotrowski
Technistone, ekspert w dziedzinie kamieniarstwa
Witamy w świecie kamieni XXI wieku! W dzisiejszych czasach kamień naturalny i jego pochodne mają wiele
twarzy, ich popularność rośnie z każdym rokiem, a opinia, że są przeznaczone wyłącznie dla klientów o zasobnym
portfelu, to mit, który już dawno się zdewaluował. Nie musimy ograniczać się do granitów czy marmurów. Warto
zaznaczyć, że nieodparty urok kamieni naturalnych niestety nie idzie w parze z ich zaletami użytkowymi i o tych
ograniczeniach musimy pamiętać. Niemal każdy wie, że marmur to materiał delikatny, a zaplamienia po kawie
czy herbacie powodują bezpowrotne uszczerbki dla jego piękna. Granity zaś to materiały o pięknym wyglądzie,
jednak zimne w dotyku i wymagające regularnej impregnacji. Najbardziej popularne są dziś czarne granity o
powierzchni obrobionej tak, że przypomina skórkę pomarańczy czy skorupkę jajka. Kolejny rodzaj materiałów,
jakie spotkamy dziś we wnętrzach, to spieki kwarcowe, czyli w gruncie rzeczy wielkoformatowe płytki
ceramiczne. Zalety tego materiału: powtarzalność i przewidywalność rysunku, nieznaczna grubość i niska waga
to cechy, które powodują jego niesłychaną popularność. Jednak znajdują one zastosowanie raczej jako okładziny
ścian czy na posadzkach, ale już w przypadku schodów, blatów roboczych czy ociekaczy nie będzie to materiał
„pierwszego wyboru”. Kolejny rozdział piszą dziś konglomeraty kwarcowe. Są one mieszaniną naturalnych
kruszyw, odrobiny żywicy oraz barwnika spajających i nadających kolor tym materiałom. Długoletnia gwarancja,
brak potrzeby impregnacji i wysoka higieniczność powodują, że jest to optymalny wybór dla osób szukających
materiału pochodzenia naturalnego o dowolnym zastosowaniu. Szeroka paleta kolorystyczna daje możliwość
wszelkich wariacji estetycznych. Jedyny minus tego materiału to jego stosunkowo niska odporność na
temperaturę – ok. 120°C.Ostatnim materiałem, jaki chciałbym przywołać w tej krótkiej podróży po świecie
kamienia i materiałów kamiennopochodnych, są spieki kamienne, czyli tak zwany kamień synteryzowany.
Produkt został opatentowany we Włoszech po wielu latach testowania ultranowoczesnej technologii
rozpuszczania naturalnych skał pod wpływem wysokich temperatur. Spieki cechują się dużą odpornością na
bardzo wysokie temperatury, niespotykaną twardością i odpornością na wszelkie uszkodzenia, a ich odporność
na zaplamienia jest niezrównana. Dzięki tym produktom jesteśmy bardziej eko (wiele z nich pochodzi w dużej
części z materiałów z recyklingu) i możemy w końcu cieszyć się we własnym wnętrzu naturalnymi wzorami, a
każdy z nas może spełnić swoje najbardziej wysublimowane oczekiwania estetyczne. ■

