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Ulotka techniczna
Zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji
powierzchni produktów EGGER

Czyszczenie
Poniższe zalecenia dotyczące czyszczenia i pielęgnacji odnoszą się do produktów EGGER: płyt lakierowanych PerfectSense,
Eurodekor, laminatów, blatów roboczych, laminatów kompaktowych i obrzeży.
Powierzchnie EGGER nie wymagają szczególnej pielęgnacji ze względu na odporną, higieniczną i zwartą powierzchnię.
Powierzchnie składające się z impregnowanego żywicą melaminową papieru dekoracyjnego lub utwardzonego lakieru są z reguły
łatwe do czyszczenia. Dotyczy to również powierzchni o strukturze przestrzennej.
Powierzchnie lakierowane, takie jak PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture lub
PerfectSense Topmatt, wykazują mniejszą podatność na zabrudzenia ze względu na swoje właściwości zapobiegające
pozostawianiu odcisków palców. Dotyczy to również potu z palców pod warunkiem, że do pielęgnacji nie użyto pasty do
polerowania mebli, środków do czyszczenia zawierających wosk lub środków do ponownego natłuszczania tworzyw sztucznych.
Powodują one powstawanie na powierzchni lepkiej i przyciągającej brud warstwy, dlatego nie wolno ich stosować.
Czyszczenie powierzchni EGGER jest zasadniczo łatwe, ważne jest jednak, by powierzchnie te czyścić regularnie. Należy
stosować delikatne środki, takie jak płyn do mycia szyb lub środek do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Środki do
czyszczenia nie mogą zawierać żadnych składników ściernych, ponieważ mogą one powodować zmiany połysku i zarysowania.
Częstotliwość czyszczenia musi być dostosowana do obszaru zastosowania i stopnia zabrudzenia. W zależności od rodzaju
substancji i czasu, w jakim pozostawała ona na powierzchni, rozróżniamy lekkie i świeże oraz ciężkie i uporczywe zabrudzenia.
Dlatego ważna jest odpowiednia metoda czyszczenia. W zależności od rodzaju zabrudzenia należy postępować zgodnie
z instrukcjami czyszczenia podanymi na kolejnych stronach. Oczywiście należy zawsze dążyć do uzyskania efektu przy pomocy
najłagodniejszej metody i najkrótszego czasu ekspozycji.

Czyszczenie podstawowe
W zależności od rodzaju i stopnia zabrudzenia może być konieczne przeprowadzenie tzw. czyszczenia podstawowego. Do tego
celu można użyć środka do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner.

Jak należy czyścić za pomocą środka do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner?
1)
2)
3)
4)

Powierzchnię produktu spryskać niewielką ilością środka do czyszczenia
Pozostawić na maks. 5 minut
Usunąć środek do czyszczenia i osuszyć powierzchnię za pomocą suchej ściereczki (delikatnej ściereczki z mikrofibry,
powlekanej PU, nieściernej)
Powierzchnie mające kontakt z żywnością, takie jak blaty robocze, przetrzeć wodą.

W zależności od uzyskanego rezultatu kroki czyszczenia można powtórzyć.
Przed użyciem należy przestrzegać wskazówek producenta i zasad bezpieczeństwa, jak również podanych czasów ekspozycji.
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Zastosowanie
Zasadniczo zabrudzenia i rozlane substancje, takie jak herbata, kawa, wino itp., należy usuwać natychmiast, ponieważ im dłużej
substancja pozostaje na powierzchni, tym więcej wysiłku wymaga czyszczenie. W codziennym użytkowaniu należy przestrzegać
poniższych zaleceń:
Ogólnie rzecz biorąc, powierzchni nie należy wykorzystywać do cięcia, ponieważ nóż pozostawia ślady nawet na
odpornych powierzchniach. Należy zawsze używać deski do krojenia.
Należy unikać stawiania na powierzchni gorących naczyń kuchennych, takich jak rondle i patelnie, zdjętych bezpośrednio
z płyt grzejnych lub wyjętych piekarników, ponieważ w zależności od temperatury może dojść do zmatowienia lub
uszkodzenia powierzchni. Zawsze należy używać podkładek pod gorące przedmioty.
Rozlane płyny należy zawsze natychmiast usuwać, ponieważ dłuższy czas oddziaływania niektórych substancji może
mieć wpływ na stopień połysku powierzchni. Rozlane płyny należy natychmiast dokładnie wycierać, zwłaszcza
w miejscach wycięć i połączeń.

Informacje ogólne
Zalecenia te odnoszą się w równym stopniu do wszystkich powierzchni melaminowych i lakierowanych firmy EGGER. Należy
pamiętać, że w przypadku ciemnych powierzchni w kolorach uni oraz ciemnych płyt imitujących drewno zwykłe ślady użytkowania
są bardziej widoczne niż na jasnych dekorach. Pojawiające się ślady użytkowania nie stanowią jednak jakościowego pogorszenia
stanu powierzchni.
Powierzchnie melaminowe i lakierowane EGGER należy czyścić miękką ściereczką możliwie jak najbardziej nasączoną wodą.
Zbyt szorstkie ściereczki i gąbki do czyszczenia lub gąbki do melaminy z szorstkimi bokami mogą przy zbyt intensywnym
pocieraniu lub szorowaniu pozostawić błyszczące ślady doprowadzić do efektu wybłyszczenia, co stanowi uszkodzenie, którego
niekiedy nie można usunąć. W przypadku szczególnie głębokich faktur czyszczenie można przeprowadzić bez problemów, jeśli
postępuje się zgodnie z podanymi instrukcjami. Czyszczenie należy przeprowadzać zgodnie z kierunkiem struktury powierzchni.

Inne ważne wskazówki w skrócie:





W okresie użytkowania należy regularnie czyścić powierzchnie produktów EGGER.
Stosowanie środków pielęgnacyjnych nie jest z reguły konieczne.
Do czyszczenia nie należy używać środków ściernych i szorujących (np. proszku do szorowania, wełny stalowej).
Nie należy używać środków do polerowania, środków do czyszczenia mebli, natłuszczających środków do czyszczenia
tworzyw sztucznych ani wybielaczy.



Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających silne kwasy lub silnie kwaśne sole. Przykładem są
odkamieniacze na bazie kwasu mrówkowego i aminosulfonowego, środki do czyszczenia kanalizacji, kwas solny, środki
do polerowania srebra lub środki do czyszczenia piekarników.
Podczas czyszczenia przy użyciu rozpuszczalników: przestrzegać przepisów dotyczących zapobiegania wypadkom.
Otworzyć okna. Unikać otwartego ognia.
Nie zaleca się czyszczenia za pomocą myjki parowej.
Uwaga: Czyszcząc obrzeża, należy usunąć środek do czyszczenia natychmiast po zastosowaniu. W przeciwnym razie
mogą wystąpić pęknięcia naprężeniowe lub przejaśnienia.
Substancje zawierające rozpuszczalniki powinny być używane do czyszczenia krawędzi tylko w postaci mocno
rozcieńczonej.
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Smugi są zwykle spowodowane czyszczeniem rozpuszczalnikami organicznymi, używaniem zimnej wody i wielokrotnie
używanych ściereczek lub skóry shammy. Aby zapobiec powstawaniu cieniowania i smug podczas czyszczenia, po
spłukaniu ciepłą wodą należy osuszyć powierzchnię ściereczką z mikrofibry.
Pozostałości tłuszczu należy usunąć w możliwie jak najkrótszym czasie, najpóźniej do 48 godzin, ponieważ w przypadku
zbyt późnego czyszczenia powierzchnia może ulec uszkodzeniu.

Powierzchnie produktów EGGER spełniają wysokie standardy jakości EGGER, jak również obowiązujące normy i przepisy oraz
są testowane pod kątem wszystkich istotnych wymogów jakościowych. Wymagania jakościowe są określone w odpowiednich
kartach danych technicznych.
Nie należy stosować poniższych wskazówek dotyczących czyszczenia w równym stopniu do każdej powierzchni EGGER. Zdjęcia
produktów umożliwiają przyporządkowanie odpowiednich zaleceń do poszczególnych produktów:

PerfectSense

Eurodekor

Laminat Blat roboczy

Laminat kompaktowy

Obrzeże

Zalecenia dotyczące czyszczenia
1. Kurz, brud, mieszanina kurzu i tłuszczu, ołówek, kreda, kawa, herbata, soki owocowe, roztwory cukru, odciski palców,
flamastry, smary, oleje, długopisy, guma .................................................................................................................................. 3
2. Osad, zacieki z osadu (ślady wody), rdza ................................................................................................................................. 4
3. Pozostałości wosku (świece, środki antyadhezyjne do pras), kredki świecowe, szminka, pasta do butów, pasta do podłóg,
pasta woskowa.......................................................................................................................................................................... 4
4. Plamy bakteriologiczne (osady z mydła, naskórek, zarazki, krew, mocz, kał) ........................................................................... 5
5. Plamy pojawiające się po użyciu rozpuszczalników (smugi) ..................................................................................................... 6
6. Farby rozpuszczalne w wodzie, bejce, farby emulsyjne i kleje dyspersyjne (PVAC) ................................................................. 6
7. Lakiery, farby i kleje na bazie rozpuszczalników (pozostałości lakierów, odpryski, farby w sprayu, tusze do stempli) .............. 7
8. Dwuskładnikowe lakiery i kleje, żywice syntetyczne (np. żywice poliuretanowe) ...................................................................... 7
9. Silikony, masy uszczelniające, środki do konserwacji mebli ..................................................................................................... 8

1. Kurz, brud, mieszanina kurzu i tłuszczu, ołówek, kreda, kawa, herbata, soki
owocowe, roztwory cukru, odciski palców, flamastry, smary, oleje,
długopisy, guma
1.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha.
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1.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji
Należy użyć czystej, ciepłej wody, czystych ściereczek, miękkiej gąbki lub miękkiej szczoteczki (np. nylonowej). Odpowiednie
będą zwykłe środki do czyszczenia bez składników ściernych, również proszek do prania (zwłaszcza silnie działające detergenty),
mydło w płynie lub w kostce. Należy najpierw spłukać roztworem środka do czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia,
pozostawić na powierzchni, by środek zaczął działać, a następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. W razie potrzeby spłukać kilka razy. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby
uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi
ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

2. Osad, zacieki z osadu (ślady wody), rdza
2.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha.

2.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji
Należy użyć czystej, ciepłej wody, czystych ściereczek, miękkiej gąbki lub miękkiej szczoteczki (np. nylonowej). Odpowiednie
będą zwykłe środki do czyszczenia bez składników ściernych, również proszek do prania (zwłaszcza silnie działające detergenty),
mydło w płynie lub w kostce. Należy najpierw spłukać roztworem środka do czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia,
pozostawić na powierzchni, by środek zaczął działać, a następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. W razie potrzeby spłukać kilka razy. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby
uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi
ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

2.3. Silne, uporczywe zabrudzenia i stare plamy

Należy użyć detergentu lub pasty sporządzonej z proszku do prania i wody, a następnie pozostawić na noc do namoczenia.
Sprawdzą się również płynne środki do czyszczenia z dodatkiem najdelikatniejszej kredy polerskiej lub łagodne środki
wybielające. Należy je jednak stosować sporadycznie i należy ich unikać w przypadku powierzchni o wysokim połysku.
W przypadku szczególnie mocno przylegających osadów można zastosować dziesięcioprocentowy kwas octowy lub cytrynowy,
pozostawiając go na powierzchni przez krótki czas. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię
do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki
należy często zmieniać.

3. Pozostałości wosku (świece, środki antyadhezyjne do pras), kredki
świecowe, szminka, pasta do butów, pasta do podłóg, pasta woskowa
3.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha.
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3.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji
Najpierw należy mechanicznie usunąć pozostałości parafiny lub wosku. Uwaga: należy unikać zarysowań. Należy użyć
plastikowej lub drewnianej szpatułki. Pozostałości usunąć, prasując żelazkiem przez bibułę. W kolejnym etapie czyszczenia
należy użyć czystej, ciepłej wody, czystych ściereczek, miękkiej gąbki lub miękkiej szczoteczki (np. nylonowej). Odpowiednie
będą zwykłe środki do czyszczenia bez składników ściernych, również proszek do prania (zwłaszcza silnie działające detergenty),
mydło w płynie lub w kostce. Należy najpierw spłukać roztworem środka do czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia,
pozostawić na powierzchni, by środek zaczął działać, a następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. W razie potrzeby spłukać kilka razy. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby
uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi
ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

3.3. Silne, uporczywe zabrudzenia i stare plamy

Należy użyć detergentu lub pasty sporządzonej z proszku do prania i wody, a następnie pozostawić na noc do namoczenia.
Sprawdzą się również płynne środki do czyszczenia z dodatkiem najdelikatniejszej kredy polerskiej lub łagodne środki
wybielające. Należy je jednak stosować sporadycznie i należy ich unikać w przypadku powierzchni o wysokim połysku. Jeśli
zabrudzenia nie zostały usunięte za pomocą roztworu środka do czyszczenia, można je zmiękczyć za pomocą rozpuszczalnika
organicznego, np. acetonu, alkoholu, spirytusu metylowego, benzyny lub zmywacza do paznokci. Następnie spłukać czystą wodą,
płynem do mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby
uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi
ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

4. Plamy bakteriologiczne (osady z mydła, naskórek, zarazki, krew, mocz, kał)

4.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha. Dodatkowe czyszczenie środkiem dezynfekującym zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji
Należy użyć czystej, ciepłej wody, czystych ściereczek, miękkiej gąbki lub miękkiej szczoteczki (np. nylonowej). Odpowiednie
będą zwykłe środki do czyszczenia bez składników ściernych, również proszek do prania (zwłaszcza silnie działające detergenty),
mydło w płynie lub w kostce. Należy najpierw spłukać roztworem środka do czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia,
pozostawić na powierzchni, by środek zaczął działać, a następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. W razie potrzeby spłukać kilka razy. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby
uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi
ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać. Dodatkowe czyszczenie środkiem dezynfekującym zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

4.3. Silne, uporczywe zabrudzenia i stare plamy
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Należy użyć detergentu lub pasty sporządzonej z proszku do prania i wody, a następnie pozostawić na noc do namoczenia.
Sprawdzą się również płynne środki do czyszczenia z dodatkiem najdelikatniejszej kredy polerskiej lub łagodne środki
wybielające. Należy je jednak stosować sporadycznie i należy ich unikać w przypadku powierzchni o wysokim połysku. Następnie
spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek
do czyszczenia, aby uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub
papierowymi ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać. Dodatkowe czyszczenie środkiem
dezynfekującym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Plamy pojawiające się po użyciu rozpuszczalników (smugi)
5.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha. Doskonałe rezultaty można również osiągnąć, stosując środek do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Należy rozpylić go delikatnie, pozostawić na maksymalnie 5 minut i wytrzeć do sucha
czystą, chłonną ściereczką z mikrofibry.

6. Farby rozpuszczalne w wodzie, bejce, farby emulsyjne i kleje dyspersyjne
(PVAC)

6.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Należy używać miękkich i czystych (suchych lub wilgotnych) ręczników papierowych lub gąbki. W przypadku czyszczenia wilgotną
ściereczką powierzchnię należy potem wytrzeć do sucha.

6.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji

Należy użyć czystej, ciepłej wody, czystych ściereczek, miękkiej gąbki lub miękkiej szczoteczki (np. nylonowej). Odpowiednie
będą zwykłe środki do czyszczenia bez składników ściernych, również proszek do prania (zwłaszcza silnie działające detergenty),
mydło w płynie lub w kostce. Należy najpierw spłukać roztworem środka do czyszczenia, w zależności od stopnia zabrudzenia,
pozostawić na powierzchni, by środek zaczął działać, a następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do
czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. W razie potrzeby spłukać kilka razy. Jeśli zabrudzenia nie zostały usunięte za
pomocą roztworu środka do czyszczenia, można je zmiękczyć za pomocą rozpuszczalnika organicznego, np. acetonu, alkoholu,
spirytusu metylowego, benzyny lub zmywacza do paznokci. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć smug. Wytrzeć
powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami. Ściereczki lub
papierowe ręczniki należy często zmieniać.

6.3. Silne, uporczywe zabrudzenia i stare plamy
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Zmiękczyć wodą lub rozpuszczalnikiem organicznym, następnie zedrzeć lub ściągnąć. Do klejów modyfikowanych
o podwyższonej odporności na wodę należy stosować specjalne środki czyszczące. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do
mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć
smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami.
Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

7. Lakiery, farby i kleje na bazie rozpuszczalników (pozostałości lakierów,
odpryski, farby w sprayu, tusze do stempli)
Przed zastosowaniem klejów i lakierów należy uzyskać od producenta informację na temat usuwania ewentualnych zabrudzeń
oraz na temat odpowiednich środków czyszczących.

7.1. Lekkie, świeże zabrudzenia i normalne zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu
ekspozycji
Zabrudzenia należy natychmiast usunąć za pomocą rozpuszczalnika organicznego, np. acetonu, spirytusu metylowego, benzyny
lub zmywacza do paznokci. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER
PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną
ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często
zmieniać.

7.2. Silne, uporczywe zabrudzenia i stare plamy
Zmiękczyć wodą lub rozpuszczalnikiem organicznym, następnie zedrzeć lub ściągnąć. Do klejów modyfikowanych
o podwyższonej odporności na wodę należy stosować specjalne środki czyszczące. Pozostałości barwnika można niekiedy
usunąć mechanicznie po wyschnięciu. Graffiti wymaga specjalnego czyszczenia. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do
mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć
smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami.
Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

8. Dwuskładnikowe lakiery i kleje, żywice syntetyczne (np. żywice
poliuretanowe)

Przed zastosowaniem klejów i lakierów należy uzyskać od producenta informację na temat usuwania ewentualnych zabrudzeń
oraz na temat odpowiednich środków czyszczących.
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8.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Czyszczenie jest możliwe tylko przed utwardzeniem. Dlatego zabrudzenia należy natychmiast usuwać wodą lub
rozpuszczalnikiem organicznym. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER
PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć smug. Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną
ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami. Ściereczki lub papierowe ręczniki należy często
zmieniać.

8.2. Zwykłe zabrudzenia, które wymagają dłuższego czasu ekspozycji, a także silne,
uporczywe zabrudzenia i stare plamy
Pozostałości stwardniałych klejów kondensacyjnych i żywic reakcyjnych na ogół nie da się usunąć po utwardzeniu.

9. Silikony, masy uszczelniające, środki do konserwacji mebli
9.1. Nieznaczne, świeże zabrudzenia
Zabrudzenia wytrzeć do sucha. W razie potrzeby użyć zmywacza do silikonu. Następnie spłukać czystą wodą, płynem do mycia
szyb lub środkiem do czyszczenia EGGER PerfectSense Cleaner. Całkowicie zmyć środek do czyszczenia, aby uniknąć smug.
Wytrzeć powierzchnię do sucha chłonną ściereczką z mikrofibry, czystymi ściereczkami lub papierowymi ręcznikami. Ściereczki
lub papierowe ręczniki należy często zmieniać.

Informacja dotycząca ważności:
Niniejszy dokument został przygotowany zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i ze szczególną starannością. Podane informacje są oparte na doświadczeniach praktycznych or az badaniach
przeprowadzonych we własnych laboratoriach i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy. Dokumentacja jest przeznaczona jedynie do celów informacyjnych i nie stanowi gwarancji właściwości
produktu ani jego dostosowania do odpowiednich zastosowań. Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, w tym błędy dotyczące norm i błędy drukarskie. Ponadto zmiany
techniczne mogą wynikać z dalszych prac nad produktami EGGER, jak również ze zmian w normach i dokumentach prawa publicznego. Informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie
powinno się zatem uważać za oficjalnie wiążącą instrukcję obsługi. Zastosowanie mają nasze Ogólne warunki sprzedaży i dostawy.
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