
 

 

 

NATURAL STONE CARE AND MAINTENANCE 

NNaattuurraall  SSttoonnee  iiss  aann  eexxttrreemmeellyy  dduurraabbllee  mmaatteerriiaall..    WWhheenn  pprrooppeerrllyy  ccaarreedd  ffoorr,,  iitt  wwiillll  rreemmaaiinn  hhiigghhllyy  ppoolliisshheedd,,  
uunnmmaarrkkeedd  aanndd  aass  bbeeaauuttiiffuull  aass  tthhee  ddaayy  iitt  wwaass  iinnssttaalllleedd..    WWee  rreeccoommmmeenndd  tthhee  ffoolllloowwiinngg  mmeetthhooddss  ooff  ccaarriinngg  ffoorr  

yyoouurr  nneeww  nnaattuurraall  ssttoonnee  ccoouunntteerrttoopp::  

RRoouuttiinnee  CCaarree  

SSttoonnee  sshhoouulldd  bbee  cclleeaanneedd  wwiitthh  wwaatteerr  aanndd  aa  nnoonn--aabbrraassiivvee,,  mmiilldd,,  PPHH--nneeuuttrraall  ssooaapp  ssuucchh  aass  ddiisshh  ssooaapp  ((lliikkee  DDaawwnn,,  
IIvvoorryy,,  eettcc..))  oorr  aa  cclleeaannsseerr  ssppeecciiaallllyy  ffoorrmmuullaatteedd  ffoorr  ssttoonnee  ((tthheessee  ccaann  bbee  ffoouunndd  aatt  hhoommee  iimmpprroovveemmeenntt  ssttoorreess))..    
AAppppllyy  wwiitthh  aa  ssoofftt  ccllootthh  aanndd  wwaarrmm  wwaatteerr..      TToooo  mmuucchh  cclleeaanneerr  oorr  ssooaapp  mmaayy  lleeaavvee  aa  ffiillmm  aanndd  ccaauussee  ssttrreeaakkss..    DDoo  nnoott  
uussee  pprroodduuccttss  tthhaatt  ccoonnttaaiinn  lleemmoonn,,  vviinneeggaarr  oorr  ootthheerr  aacciiddss  oonn  mmaarrbbllee,,  ttrraavveerrttiinnee  oorr  lliimmeessttoonnee..    RRiinnssee  tthhee  ssuurrffaaccee  
tthhoorroouugghhllyy  aafftteerr  wwaasshhiinngg  wwiitthh  tthhee  ssooaapp  ssoolluuttiioonn  aanndd  ddrryy  wwiitthh  aa  ssoofftt  ccllootthh..    CChhaannggee  tthhee  rriinnssee  wwaatteerr  ffrreeqquueennttllyy..    
DDoo  nnoott  uussee  ssccoouurriinngg  ppoowwddeerrss  oorr  ccrreeaammss;;  tthheessee  pprroodduuccttss  ccoonnttaaiinn  aabbrraassiivveess  tthhaatt  mmaayy  ssccrraattcchh  tthhee  ssuurrffaaccee  ooff  ssoofftteerr  
ssttoonneess  lliikkee  mmaarrbblleess..    AA  ppoolliisshhiinngg  ppaassttee  iiss  aann  ooppttiioonnaall  mmaatteerriiaall  uusseedd  ttoo  rreessttoorree  tthhee  sshhiinnee  ttoo  tthhee  ssttoonnee  ssuurrffaaccee..    
TThhiiss  ppaassttee  aanndd  ootthheerr  ssppeecciiaall  ggrraanniittee  aanndd  mmaarrbbllee  cclleeaannsseerrss  aarree  aavvaaiillaabbllee  aatt  aallll  hhoommee  iimmpprroovveemmeenntt  cceenntteerrss..  

SSeeaalliinngg  

GGrraanniittee  &&  MMaarrbbllee  DDeessiiggnnss  sseeaallss  aallll  ssttoonneess  wwiitthh  aann  iimmpprreeggnnaattoorr  bbeeffoorree  iinnssttaallllaattiioonn  ooff  tthhee  ggrraanniittee..    TThhiiss  sseeaallaanntt  
ppeenneettrraatteess  tthhee  mmaatteerriiaall  aanndd  ccrreeaatteess  aa  bbaarrrriieerr  aaggaaiinnsstt  mmoosstt  ooff  tthhee  ttiinnyy  ooppeenniinnggss  pprreesseenntt  iinn  tthhee  ssttoonnee..    TThhee  
sseeaallaanntt  wwiillll  nnoott  cchhaannggee  tthhee  ccoolloorr  ooff  ppoolliisshheedd  ssttoonneess..    WWee  rreeccoommmmeenndd  tthhaatt  mmoosstt  ssttoonneess  bbee  rreesseeaalleedd  eevveerryy  yyeeaarr..  

SSttaaiinniinngg  

WWhhiillee  ggrraanniittee  iiss  hhiigghhllyy  rreessiissttaanntt  ttoo  ssttaaiinniinngg,,  ssuubbssttaanncceess,,  ssuucchh  aass  ooiill,,  ggrreeaassee,,  aanndd  aannyy  aacciiddiicc  oorr  ppiiggmmeenntteedd  
mmaatteerriiaall  ccaann  ssttaaiinn  ssoommee  ggrraanniitteess  aanndd  mmaannyy  mmaarrbblleess  aanndd  ttrraavveerrttiinneess  iiff  nnoott  rreemmoovveedd  iimmmmeeddiiaatteellyy..    UUssiinngg  ppaappeerr  
ttoowweellss,,  oorr  ootthheerr  ddiissppoossaabbllee  ccllootthhss,,  iinnsstteeaadd  ooff  aa  ssppoonnggee  oorr  rraagg  dduurriinngg  rreegguullaarr  cclleeaannssiinngg  wwiillll  hheellpp  rreedduuccee  tthhee  
sspprreeaadd  ooff  rreemmnnaanntt  ooiill,,  aacciidd  oorr  bbaacctteerriiaa..    IIff  aa  ssppiillll  ooccccuurrss,,  bblloott  tthhee  ssppiillll  wwiitthh  aa  ppaappeerr  ttoowweell  iimmmmeeddiiaatteellyy..    DDoonn''tt  
wwiippee  tthhee  aarreeaa,,  iitt  wwiillll  sspprreeaadd  tthhee  ssppiillll..    FFlluusshh  tthhee  aarreeaa  wwiitthh  ppllaaiinn  wwaatteerr  aanndd  mmiilldd  ssooaapp  aanndd  rriinnssee  sseevveerraall  ttiimmeess..    
DDrryy  tthhee  aarreeaa  tthhoorroouugghhllyy  wwiitthh  aa  ssoofftt  ccllootthh..    RReeppeeaatt  aass  nneecceessssaarryy..    PPlleeaassee  vviissiitt  tthhee  MMaarrbbllee  IInnssttiittuuttee  ooff  AAmmeerriiccaa’’ss  
wweebbssiittee  ffoorr  tthhee  bbeesstt  ssttaaiinn  rreemmoovvaall  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aass  tthhee  ttyyppee  ooff  ssttaaiinn  aanndd  ccoolloorr  ooff  ssttoonnee  wwiitthh  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbeesstt  
mmeetthhoodd  ooff  rreemmoovvaall::                                                        wwwwww..mmaarrbblleeiinnssttiittuuttee..ccoomm//ccoonnssuummeerrrreessoouurrcceess//ssttaaiinnss..ccffmm  

SSuubbssttaanncceess  ttoo  AAvvooiidd  

WWhhiillee  ssoommee  ssuubbssttaanncceess  mmaayy  ssttaaiinn  ssttoonnee  iiff  lleefftt  oonn  tthhee  ssuurrffaaccee  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee  ((ssuucchh  aass  ccooookkiinngg  ggrreeaassee,,  lleemmoonn  
jjuuiiccee,,  oorr  wwiinnee)),,  tthheerree  aarree  ssoommee  mmaatteerriiaallss  tthhaatt  aarree  mmoorree  ddaannggeerroouuss  ttoo  yyoouurr  ccoouunntteerrttooppss  aanndd  sshhoouulldd  bbee  
ccoommpplleetteellyy  aavvooiiddeedd..    AAvvooiidd  uussee  ooff  tthheessee  cchheemmiiccaallss::    ppaaiinntt  rreemmoovveerrss,,  hhyyddrroocchhlloorriicc  aacciidd,,  aammmmoonniiaa,,  aanndd  
ddeeggrreeaasseerrss..    TThhee  uussee  ooff  tthheessee  pprroodduuccttss  wwiillll  ccaauussee  tthhee  ppoolliisshh  ttoo  ffaaddee  oorr  eettcchh..    CCeerrttaaiinn  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaddhheessiivveess  
((pplluummbbeerr’’ss  ppuuttttyy,,  ppaaiinntteerr’’ss  ppuuttttyy,,  eettcc..))  wwiillll  ppeerrmmaanneennttllyy  ssttaaiinn  yyoouurr  nnaattuurraall  ssttoonnee.. 


