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Technický list 
 

Odporučenia pre čistenie a ošetrovanie povrchov 

výrobkov EGGER 

 

Čistenie 

Nasledujúce odporučenia pre čistenie a údržbu sa vzťahujú na tieto výrobky EGGER: lakované dosky PerfectSense, 

laminované dosky Eurodekor, lamináty, pracovné dosky, kompaktné dosky a hrany.  

 

Povrchy EGGER nevyžadujú žiadnu zvláštnu starostlivosť vďaka svojmu odolnému a hygienicky nepriedušnému povrchu. 

Povrch dosiek, ktoré tvoria dekoračný papier impregnovaný melamínovou živicou alebo vytvrdený lak, sa všeobecne ľahko čistí. 

To platí aj pre štruktúrované povrchy.  

 

Povrchy na báze laku, ako PerfectSense Premium Matt/Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture alebo 

PerfectSense Topmatt, sú menej náchylné na znečistenie vďaka ochrane proti odtlačkom prstov. To platí pre pot prstov za 

predpokladu, že neboli použité žiadne leštiace prostriedky na nábytok, čistiace prostriedky obsahujúce vosk alebo prostriedky 

na čistenie a ošetrenie plastov. Tie sa nesmú používať, pretože majú tendenciu vytvárať na povrchu lepivú vrstvu, ktorá viaže 

nečistoty. 

 

Čistenie povrchov EGGER je obyčajne jednoduché a pravidelnosť čistenia je výhodou. Používajte jemné prostriedky, ako sú 

čističe okien alebo čistiaci prostriedok EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiace prostriedky predovšetkým nesmú obsahovať 

žiadne abrazívne prísady, pretože tie môžu spôsobiť zmenu úrovne lesku a poškrabanie. Intervaly čistenia treba prispôsobiť 

oblasti použitia  

a stupňu znečistenia. V závislosti od látky a času pôsobenia môže vznikať ľahké a jednoducho odstrániteľné znečistenie, 

rovnako ako silné a horšie odstrániteľné znečistenie. Preto je voľba správneho typu čistenia veľmi dôležitá. V závislosti od typu 

znečistenia treba dodržiavať pokyny na čistenie uvedené na nasledujúcich stranách. Prirodzene je nevyhnutné vždy začať tou 

najšetrnejšou metódou s najkratším časom pôsobenia. 

 

Základné čistenie 

Podľa druhu a stupňa znečistenia môže byť nutné vykonať tzv. základné čistenie. Na tento účel je možné použiť čistiaci 

prostriedok EGGER PerfectSense Cleaner.  

 

Postup čistenia s EGGER PerfectSense Cleaner 

1) Povrch dosky jemne postriekajte čistiacim prostriedkom  

2) Nechajte pôsobiť max. 5 minút 

3) Čistiaci prostriedok utrite do sucha suchou handričkou (jemná handrička z mikrovlákna, s PU vrstvou, neabrazívna) 

4) Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, ako sú pracovné dosky, utrite handričkou navlhčenou čistou vodou 
 

V závislosti od výsledku je možné čistenie opakovať.  

Pred použitím treba dodržať pokyny výrobcu a bezpečnostné pokyny, ako aj odporučený čas pôsobenia. 
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Použitie 

Všeobecným pravidlom je, že znečisťujúce látky, ako je čaj, káva, víno atď., by mali byť okamžite odstránené, pretože čím dlhší 

je čas ich pôsobenia, tým väčšie úsilie je potrebné pri následnom čistení. Pri každodennom používaní treba dodržiavať 

nasledujúce pokyny: 

 

Všeobecne platí, že povrchy by nemali byť používané ako plocha na krájanie, pretože nože môžu zanechať stopy po 

reze. Vždy použite dosku. 

 

Treba sa vyhnúť pokladaniu horúcich predmetov, ako sú hrnce a panvice, na povrch dosky, pretože môže dôjsť  

k zmene úrovne lesku alebo môže dôjsť k poškodeniu povrchu. Používajte vždy vhodnú podložku. 

 

Rozliate kvapaliny treba vždy ihneď vyčistiť, pretože dlhší čas pôsobenia určitých látok môže ovplyvniť úroveň lesku. 

Predovšetkým v oblastiach okolo výrezov a spojov je nutné rozliate kvapaliny vždy rýchlo a dôkladne odstrániť. 

 

Všeobecné informácie 

Tieto odporučenia platia rovnako pre všetky laminované a lakované povrchy EGGER. V súvislosti s tmavými uni farbami  

aj tmavými reprodukciami dreva treba poznamenať, že obvykle sú stopy po používaní vizuálne zreteľnejšie než na svetlých 

dekoroch. V zásade však stopy po používaní nie sú kvalitatívnym poškodením povrchu.  

 

Pri laminovaných a lakovaných povrchoch EGGER je dôležité čistenie mäkkou handričkou, odporúča sa používať navlhčenú 

čistiacu handričku. Príliš hrubé handričky a čistiace hubky alebo melamínové hubky s drsnými stranami môžu pri príliš 

intenzívnom trení alebo drhnutí vytvárať na povrchu lesklé stopy alebo škvrny, ktoré predstavujú poškodenie a nemusia byť 

odstrániteľné. V prípade obzvlášť hlbokých povrchových štruktúr je možné čistenie vykonať bez problémov, pokiaľ budú 

dodržané uvedené pokyny. Čistenie by malo byť vykonávané v smere povrchovej štruktúry. 

 
Ďalšie dôležité poznámky: 

 V priebehu obdobia používania je nutné povrchy EGGER pravidelne čistiť. 

 Použitie čistiacich prostriedkov nie je všeobecne nutné.  

 Na čistenie nepoužívajte abrazívne a brúsne prostriedky (napr. abrazívny prášok, drôtenky).  

 Nepoužívajte leštidlá, vosky, čistiace prostriedky na nábytok, čistiace prostriedky na ošetrenie plastov a bielidlá.  

 Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré obsahujú silné kyseliny alebo silno kyslé soli. Napríklad odvápňovače na báze 

kyseliny mravčej a aminosulfátových kyselín, čističe odpadov, soľné kyseliny, čističe striebra alebo prostriedky na 

čistenie rúr na pečenie.  

 Pri čistení rozpúšťadlami dbajte na bezpečnostné pokyny a vetrajte. Nepoužívajte otvorený oheň. 

 Čistenie parným čističom sa neodporúča. 

 Pozor: Pri hranách dbajte na to, aby boli čistiace prostriedky odstránené ihneď po aplikácii, inak môže dôjsť k vzniku 

prasklín alebo vyblednutiu povrchu. 

 Látky obsahujúce rozpúšťadlá by sa mali pri čistení hrán používať iba vo vysoko zriedenej forme. 

 Šmuhy sú obvykle spôsobené čistením organickými rozpúšťadlami, použitím studenej vody a opakovane použitými 

handričkami alebo utierkami na okno. Aby bolo každé čistenie vykonané bez škvŕn a šmúh, odporúča sa povrch po 

opláchnutí teplou vodou osušiť pomocou handričky z mikrovlákna. 

 Zvyšky mastnoty odstráňte v čo najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín, pretože pri príliš dlhom zotrvaní nečistôt na 

povrchu môže dôjsť k jeho poškodeniu. 

 

Povrchy výrobkov EGGER spĺňajú vysoký štandard kvality EGGER, ako aj platné normy a predpisy a sú testované na všetky 

relevantné požiadavky na kvalitu, ktoré nájdete v príslušných technických listoch. 
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Nasledujúce pokyny na čistenie nie je možné použiť rovnako na každý typ materiálu EGGER. Aby bolo možné priradiť príslušné 

pokyny  

a odporučenia ku konkrétnym výrobkom, používajú sa tieto obrázky produktov: 

 

 
PerfectSense Eurodekor Laminát            Pracovná doska      Kompaktná doska  Hrana 

 

Odporučenia pre čistenie 
 

1. Prach, špina, zmes prachu a tuku, tuha, krieda, káva, čaj, ovocné šťavy, cukorné roztoky, odtlačky prstov, fixka, tuk, olej, 
guľôčkové perá, guma ............................................................................................................................................................... 3 

2. Zvyšky vodného kameňa, stopy po vodnom kameni (vodné mapy), hrdza ............................................................................... 4 

3. Zvyšky vosku (sviečky, parafíny) voskovky, rúž, krém na topánky, krém na podlahy, vosková politúra 

4. Bakteriologické znečistenie (zvyšky mydla, zvyšky kože, baktérie, krv, moč, výkaly) ............................................................... 5 

5. Stopy vzniknuté po ošetrení rozpúšťadlami (šmuhy) ................................................................................................................ 6 

6. Vodou riediteľné farby, moridlá, emulzné farby a disperzné lepidlá (PVAC) ............................................................................. 6 

7. Syntetické laky, farby a lepidlá (zvyšky lakov, striekance, farby v spreji, pečiatkové farby) ...................................................... 7 

8. Dvojzložkové laky a lepidlá, syntetické živice, napr. polyuretán ................................................................................................ 7 

9. Silikóny, tmely, prostriedky na ošetrovanie nábytku .................................................................................................................. 8 

 

1. Prach, špina, zmes prachu a tuku, tuha, krieda, káva, čaj, ovocné šťavy, 

cukorné roztoky, odtlačky prstov, fixka, tuk, olej, guľôčkové perá, guma      

 

1.1. Ľahké, čerstvé znečistenie 

Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou utrite povrch 

do sucha. 

 

1.2. Normálne znečistenie, dlhší čas pôsobenia 

Použite čistú teplú vodu, čisté handričky, mäkkú hubku alebo mäkkú kefu (napr. nylonovú kefu). Vhodné sú bežné čistiace 

prostriedky bez abrazívnych prísad, ďalej prací prášok (predovšetkým vysoko účinné pracie prostriedky na bežnú bielizeň), 

jemné mydlo alebo tuhé jadrové mydlo. Najprv na povrch naneste napenený čistiaci roztok, nechajte pôsobiť v závislosti od 

stupňa znečistenia, potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo čistiacim prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner. V prípade potreby povrch niekoľkokrát opláchnite. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli 

šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými 

obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 
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2. Zvyšky vodného kameňa, stopy po vodnom kameni (vodné mapy), hrdza 

      

2.1. Ľahké, čerstvé znečistenie 
Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou potom utrite 

povrch do sucha. 

 

2.2. Normálne znečistenie, dlhší čas pôsobenia 

Použite čistú teplú vodu, čisté handričky, mäkkú hubku alebo mäkkú kefu (napr. nylonovú kefu). Vhodné sú bežné čistiace 

prostriedky bez abrazívnych prísad, ďalej prací prášok (predovšetkým vysoko účinné pracie prostriedky na bežnú bielizeň), 

jemné mydlo alebo tuhé jadrové mydlo. Najprv na povrch naneste napenený čistiaci roztok, nechajte pôsobiť v závislosti od 

stupňa znečistenia, potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo čistiacim prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner.  

V prípade potreby povrch niekoľkokrát opláchnite. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch 

do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo 

papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

2.3. Silné, odolné znečistenie a staré škvrny  

 

Použite prací prostriedok alebo pastu z pracieho prášku a vody a nechajte pôsobiť cez noc. Vhodné sú tiež tekuté čistiace 

prostriedky s najjemnejšou leštiacou kriedou alebo jemnými bielidlami. Mali by sa však používať len príležitostne a nemali by sa 

používať na povrchy s vysokým leskom. V prípade silného znečistenia vodným kameňom je možné krátkodobo použiť 10 % 

kyselinu octovú alebo citrónovú. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou 

z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často 

vymieňajte. 

 

3. Zvyšky vosku (sviečky, parafíny) voskovky, rúž, krém na topánky, krém 

na podlahy, vosková politúra  

    

3.1. Ľahké, čerstvé znečistenie  

Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou potom utrite 

povrch do sucha. 

 

3.2. Normálne znečistenie, dlhší čas pôsobenia  

Najprv mechanicky odstráňte zvyšky parafínu alebo vosku, pozor na poškrabanie. Odporúča sa použiť plastovú alebo drevenú 

stierku. Zvyšky odžehlite savým papierom. Na následné čistenie použite čistú teplú vodu, čisté handričky, mäkkú hubku alebo 

mäkkú kefu (napr. nylonovú kefu). Vhodné sú bežné čistiace prostriedky bez abrazívnych prísad, ďalej prací prášok 

(predovšetkým vysoko účinné pracie prostriedky na bežnú bielizeň), jemné mydlo alebo tuhé jadrové mydlo. Najprv na povrch 

naneste napenený čistiaci roztok, nechajte pôsobiť v závislosti od stupňa znečistenia, potom opláchnite čistou vodou a dočist ite 

čističom okien alebo čistiacim prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. V prípade potreby povrch niekoľkokrát opláchnite. 

Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, 
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handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

3.3. Silné znečistenia a staré škvrny      

         
  

Použite prací prostriedok alebo pastu z pracieho prášku a vody a nechajte pôsobiť cez noc. Vhodné sú tiež tekuté čistiace 

prostriedky s najjemnejšou leštiacou kriedou alebo jemnými bielidlami. Mali by sa však používať len príležitostne a nemali by sa 

používať na povrchy s vysokým leskom. Pokiaľ znečistenie nebolo odstránené roztokom čistiaceho prostriedku, je možné 

vykonať dočistenie organickým rozpúšťadlom, napr. acetónom, metylalkoholom, benzínom alebo odstraňovačom laku na 

nechty. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci 

prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami  

z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

4. Bakteriologické znečistenie (zvyšky mydla, zvyšky kože, baktérie, krv, 

moč, výkaly) 

      

4.1. Ľahké, čerstvé znečistenie  

Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou potom utrite 

povrch do sucha. Vykonajte dodatočné ošetrenie dezinfekčným prostriedkom podľa príslušných pokynov. 

 

4.2. Normálne znečistenie, dlhší čas pôsobenia  

Použite čistú teplú vodu, čisté handričky, mäkkú hubku alebo mäkkú kefu (napr. nylonovú kefu). Vhodné sú bežné čistiace 

prostriedky bez abrazívnych prísad, ďalej prací prášok (predovšetkým vysoko účinné pracie prostriedky na bežnú bielizeň), 

jemné mydlo alebo tuhé jadrové mydlo. Najprv na povrch naneste napenený čistiaci roztok, nechajte pôsobiť v závislosti od 

stupňa znečistenia, potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo čistiacim prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner.  

V prípade potreby povrch niekoľkokrát opláchnite. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch 

do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo 

papierové obrúsky často vymieňajte. Vykonajte dodatočné ošetrenie dezinfekčným prostriedkom podľa príslušných pokynov. 

 

4.3. Silné, odolné znečistenie a staré škvrny  

 

Použite prací prostriedok alebo pastu z pracieho prášku a vody a nechajte pôsobiť cez noc. Vhodné sú tiež tekuté čistiace 

prostriedky s najjemnejšou leštiacou kriedou alebo jemnými bielidlami. Mali by sa však používať len príležitostne a nemali by sa 

používať na povrchy s vysokým leskom. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou  

z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často 

vymieňajte. Vykonajte dodatočné ošetrenie dezinfekčným prostriedkom podľa príslušných pokynov.  
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5. Stopy vzniknuté po ošetrení rozpúšťadlami (šmuhy)   

    

5.1. Ľahké, čerstvé znečistenie  

Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou potom utrite 

povrch do sucha. Vynikajúce výsledky dosiahnete aj s čistiacim prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Nastriekajte na 

povrch malé množstvo prostriedku, nechajte pôsobiť maximálne 5 minút a potom utrite do sucha čistou savou utierkou  

z mikrovlákna. 

 

6. Vodou riediteľné farby, moridlá, emulzné farby a disperzné lepidlá 

(PVAC) 

      

6.1. Ľahké, čerstvé znečistenie  

Používajte mäkké a čisté papierové obrúsky (suché alebo vlhké) alebo hubky. Pri čistení navlhčenou handričkou potom utrite 

povrch do sucha. 

 

6.2. Normálne znečistenie, dlhší čas pôsobenia 

        

   
Použite čistú teplú vodu, čisté handričky, mäkkú hubku alebo mäkkú kefu (napr. nylonovú kefu). Vhodné sú bežné čistiace 

prostriedky bez abrazívnych prísad, ďalej prací prášok (predovšetkým vysoko účinné pracie prostriedky na bežnú bielizeň), 

jemné mydlo alebo tuhé jadrové mydlo. Najprv na povrch naneste napenený čistiaci roztok, nechajte pôsobiť v závislosti od 

stupňa znečistenia, potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo čistiacim prostriedkom EGGER 

PerfectSense Cleaner.  

V prípade potreby povrch niekoľkokrát opláchnite. Pokiaľ znečistenie nebolo odstránené roztokom čistiaceho prostriedku, je 

možné vykonať dočistenie organickým rozpúšťadlom, napr. acetónom, metylalkoholom, benzínom alebo odstraňovačom laku na 

nechty. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, 

handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

6.3. Silné, odolné znečistenie a staré škvrny  

     
 

Navlhčite vodou alebo organickým rozpúšťadlom, potom zlúpnite alebo stiahnite. Pri modifikovaných lepidlách s vyššou 

odolnosťou proti vode je nutné použiť špeciálne čistiace prostriedky. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien 

alebo prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch 

do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo 

papierové obrúsky často vymieňajte. 
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7. Syntetické laky, farby a lepidlá (zvyšky lakov, striekance, farby v spreji, 

pečiatkové farby)      

 

Pred odstránením zvyškov lepidiel a lakov sa odporúča obrátiť sa na výrobcu a spýtať sa, aké čistiace prostriedky a postupy sú 

najvhodnejšie na odstránenie nečistôt vzniknutých pri spracovaní.  

 

7.1. Ľahké, čerstvé znečistenie, dlhší čas pôsobenia  

Znečistenie čo najskôr odstráňte organickým rozpúšťadlom, napr. acetónom, metylalkoholom, benzínom alebo odlakovačom na 

nechty. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci 

prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami  

z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

7.2. Silné, odolné znečistenie a staré škvrny  

Navlhčite vodou alebo organickým rozpúšťadlom, potom zlúpnite alebo stiahnite. Pri modifikovaných lepidlách s vyššou 

odolnosťou proti vode je nutné použiť špeciálne čistiace prostriedky. Zvyšky farieb je občas možné po zaschnutí odstrániť 

mechanicky. Graffiti vyžaduje špeciálne čistenie. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom 

EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou 

handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky 

často vymieňajte. 

 

8. Dvojzložkové laky a lepidlá, syntetické živice, napr. polyuretán  

     

Pred odstránením zvyškov lepidiel a lakov sa odporúča obrátiť sa na výrobcu a spýtať sa, aké čistiace prostriedky a postupy sú 

najvhodnejšie na odstránenie nečistôt vzniknutých pri spracovaní. 

 

8.1. Ľahké, čerstvé znečistenie  

Čistenie je možné iba pred zaschnutím nečistôt. Preto znečistenie ihneď odstráňte vodou alebo organickým rozpúšťadlom. 

Potom opláchnite čistou vodou a dočistite čističom okien alebo prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok 

úplne odstráňte, aby ste predišli šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého 

textilu alebo papierovými obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

8.2. Normálne znečistenia vyžadujúce dlhší čas pôsobenia čistiaceho prostriedku a tiež 

silné, odolné znečistenia a staré škvrny  

Zvyšky vytvrdených kondenzačných alebo reakčných živicových lepidiel už všeobecne nie je možné po ich vytvrdnutí odstrániť. 
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9. Silikóny, tmely, prostriedky na ošetrovanie nábytku 

      

9.1. Ľahké, čerstvé znečistenie 

Zaschnuté nečistoty odstráňte. V prípade potreby použite odstraňovač silikónu. Potom opláchnite čistou vodou a dočistite 

čističom okien alebo prostriedkom EGGER PerfectSense Cleaner. Čistiaci prostriedok úplne odstráňte, aby ste predišli 

šmuhám. Utrite povrch do sucha savou handričkou z mikrovlákna, handričkami z kusov čistého textilu alebo papierovými 

obrúskami. Handričky alebo papierové obrúsky často vymieňajte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poznámka k platnosti technického listu:  

Tento dokument bol pripravený podľa nášho najlepšieho vedomia a so zvláštnou starostlivosťou. Poskytované informácie sa zakladajú na praktických skúsenostiach, interných skúškach a 

odrážajú našu súčasnú úroveň znalostí. Je určený iba na informáciu a nepredstavuje záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti na konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly 

nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môže ďalší vývoj, ale aj zmeny noriem a právnych predpisov, viesť k technickým zmenám výrobkov EGGER. Preto nemôže obsah tohto 

dokumentu slúžiť ani ako návod na použitie, ani ako právne záväzný dokument. Platia naše Všeobecné predajné a dodacie podmienky. 


