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TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje materiálů:
Deska na bázi dřeva s melaminovým a dekorativním povrchem. HPL – vysokotlaký laminát – se
skládá z vrstev stlačeného papíru napuštěných pryskyřicí. Podklad může být určen pro surové
dřevotřískové desky Unilin nebo surové MDF desky Unilin.
Oblast použití:
Dekorativní panely na bázi dřeva pro použití v interiéru.

POKYNY PRO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU
Díky odolnému a hygienicky nezávadnému povrchu nevyžadují melaminové výrobky Unilin
s povrchovou úpravou melaminem a HPL žádnou zvláštní údržbu. Povrch se obecně snadno
čistí; to platí i pro strukturované povrchy.
Doporučené metody čištění jsou následující:

OBECNÉ
Povrchy z melaminu a HPL lze několikrát denně čistit čisticími prostředky s obsahem alkoholu (70 %),
aniž by došlo k jejich poškození.

LEHKÉ/ČERSTVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Očistěte papírovou utěrkou, měkkým čistým hadříkem nebo houbou (suché nebo vlhké).
Pokud použijete vlhký hadřík, osušte povrch savou papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna.

BĚŽNÉ ZNEČIŠTĚNÍ – DLOUHÁ DOBA KONTAKTU
Očistěte teplou vodou, čistou utěrkou z mikrovlákna, měkkou houbou nebo měkkým kartáčem.
Na běžné skvrny použijte teplou vodu smíchanou s univerzálním čisticím prostředkem nebo
prostředkem na čištění oken. Během čištění nepoužívejte příliš mnoho vody. Přednostně
nepoužívejte čisticí prostředek, který zanechává film (saponát). Poté otřete čistou vodou a
odstraňte všechny stopy čisticího prostředku, abyste zabránili šmouhám. Povrch osušte čistým
savým hadříkem nebo papírovou utěrkou.

(VELMI) ODOLNÉ / SPECIFICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Na odolné skvrny použijte nejlépe univerzální čisticí prostředek ve spreji nebo čisticí prostředek
na okna přímo na skvrnu, nechte několik minut působit a poté vyčistěte. Čisticí prostředek by
měl být rozprostřen přímo na znečištěné místo. Na velmi odolné skvrny lze použít také nano
houbičku, kterou budete krouživými pohyby přejíždět po povrchu. Na specifické skvrny lze
použít průmyslové čisticí prostředky v závislosti na typu skvrny. To je třeba nejprve vyzkoušet na
vzorku.

NEPOUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ČISTICÍCH PROSTŘEDKŮ:
-

abrazivní, žíravé, agresivní produkty (brusná houba, ocelová vlna, brusný papír);
čisticí prostředky na podlahy, prací prostředky, čisticí prostředky na nábytek, brusivo, bělidlo,
benzen, technický benzín, rozpouštědla, prostředky na odstraňování vodního kamene;
čisticí prostředky s obsahem silných kyselin nebo solí;
zařízení pro parní čištění.
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