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Technický list 
 

Doporučení pro čištění a ošetřování povrchů 

výrobků EGGER 

 

Čištění 

Následující doporučení pro čištění a údržbu se vztahují na tyto výrobky EGGER: lakované desky PerfectSense, laminované 

desky Eurodekor, lamináty, pracovní desky, kompaktní desky a hrany.  

 

Povrchy EGGER nevyžadují žádnou zvláštní péči díky svému odolnému a hygienicky neprodyšnému povrchu. Povrch desek, 

které tvoří dekorační papír impregnovaný melaminovou pryskyřicí nebo vytvrzený lak, se obecně snadno čistí. To platí i pro 

strukturované povrchy.  

 

Povrchy na bázi laku, jako PerfectSense Premium Matt / Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture nebo 

PerfectSense Topmatt, jsou méně náchylné ke znečištění díky ochraně proti otiskům prstů. To platí pro pot prstů za 

předpokladu, že nebyly použity žádné leštící prostředky na nábytek, čisticí prostředky obsahující vosk nebo prostředky na 

čištění a ošetření plastů. Ty se nesmí používat, neboť mají tendenci vytvářet na povrchu lepivou vrstvu, která váže nečistoty. 

 

Čištění povrchů EGGER je obecně snadné a pravidelnost čištění je výhodou. Používejte jemné prostředky, jako jsou čističe 

oken nebo čistící prostředek EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředky zejména nesmí obsahovat žádné abrazivní 

přísady, protože ty mohou způsobit změnu úrovně lesku a poškrábání. Intervaly čištění je třeba přizpůsobit oblasti použití  

a stupni znečištění. V závislosti na látce a době působení může vznikat lehké a snadno odstranitelné znečištění, stejně jako 

silné a hůře odstranitelné znečištění. Proto je volba správného typu čištění velmi důležitá. V závislosti na typu znečištění je 

třeba dodržovat pokyny k čištění uvedené na následujících stranách. Přirozeně je nezbytné vždy začít tou nejšetrnější metodou 

s nejkratší dobou působení. 

 

Základní čištění 

Podle druhu a stupně znečištění může být nutné provést tzv. základní čištění. K tomuto účelu lze použít čistící prostředek 

EGGER PerfectSense Cleaner.  

 

Postup čištění s EGGER PerfectSense Cleaner 

1) Povrch desky jemně postříkejte čistícím prostředkem  

2) Nechte působit max. 5 minut 

3) Čistící prostředek otřete do sucha suchým hadříkem (jemný hadřík z mikrovlákna, s PU vrstvou, neabrazivní) 

4) Povrchy, které přicházejí do styku s potravinami, jako jsou pracovní desky, otřete hadříkem navlhčeným čistou vodou 
 

V závislosti na výsledku lze čištění opakovat.  

Před použitím je třeba dodržet pokyny výrobce a bezpečnostní pokyny, jakož i doporučenou dobu působení. 
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Použití 

Obecným pravidlem je, že znečišťující látky, jako je čaj, káva, víno atd., by měly být okamžitě odstraněny, protože čím delší je 

doba jejich působení, tím větší úsilí je potřeba k následnému čištění. Při každodenním používání je třeba dodržovat následující 

pokyny: 

 

Obecně platí, že povrchy by neměly být používány jako plocha pro krájení, protože nože mohou zanechat stopy po 

řezu. Vždy použijte prkénko. 

 

Je třeba se vyhnout pokládání horkých předmětů, jako jsou hrnce a pánve na povrch desky. Protože může dojít ke 

změně úrovně lesku nebo může dojít k poškození povrchu. Používejte vždy vhodnou podložku. 

 

Rozlité kapaliny je třeba vždy ihned vyčistit, protože delší doba působení určitých látek může ovlivnit úroveň lesku. 

Zejména v oblastech kolem výřezů a spojů je nutné rozlité kapaliny vždy rychle a důkladně odstranit. 

 

Obecné informace 

Tato doporučení platí stejně pro všechny laminované a lakované povrchy EGGER. V souvislosti s tmavými uni barvami  

i tmavými reprodukcemi dřeva je třeba poznamenat, že obvykle jsou stopy po používání vizuálně patrnější než na světlých 

dekorech. V zásadě však stopy po používání nejsou kvalitativním poškozením povrchu.  

 

U laminovaných a lakovaných povrchů EGGER je důležité čištění měkkým hadříkem, doporučuje se používat navlhčený čistící 

hadřík. Příliš hrubé hadříky a čisticí houby nebo melaminové houby s drsnými stranami mohou při příliš intenzivním tření nebo 

drhnutí vytvářet na povrchu lesklé stopy nebo skvrny, které představují poškození a nemusí být odstranitelné. V případě zvláště 

hlubokých povrchových struktur lze čištění provést bez problémů, pokud budou dodrženy uvedené pokyny. Čištění by mělo být 

prováděno ve směru povrchové struktury. 

 
Další důležité poznámky: 

 V průběhu doby užívání je nutné povrchy EGGER pravidelně čistit. 

 Použití čistících prostředků není obecně nutné.  

 K čištění nepoužívejte abrazivní a brusné prostředky (např. abrazivní prášek, drátěnky).  

 Nepoužívejte leštidla, vosky, čistící prostředky na nábytek, čistící prostředky na ošetření plastů a bělidla.  

 Nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují silné kyseliny nebo silně kyselé soli. Například odvápňovače na bázi 

kyseliny mravenčí a aminosulfátových kyselin, čističe odpadů, solné kyseliny, čističe stříbra nebo prostředky na čištění 

troub na pečení.  

 Při čištění rozpouštědly dbejte bezpečnostních pokynů a větrejte. Nepoužívejte otevřený oheň. 

 Čištění parním čističem se nedoporučuje. 

 Pozor: U hran dbejte na to, aby byly čistící prostředky odstraněny ihned po aplikaci, jinak může dojít k vzniku prasklin 

nebo zbělení povrchu. 

 Látky obsahující rozpouštědla by se měly při čištění hran používat pouze ve vysoce zředěné formě. 

 Šmouhy jsou obvykle způsobeny čištěním organickými rozpouštědly, použitím studené vody a opakovaně použitými 

hadříky nebo utěrkami na okno. Aby bylo veškeré čištění provedeno bez skvrn a šmouh, doporučuje se povrch po 

opláchnutí teplou vodou osušit pomocí hadříku z mikrovlákna. 

 Zbytky mastnoty odstraňte v co nejkratším čase, nejpozději do 48 hodin, protože při příliš dlouhém setrvání nečistot na 

povrchu může dojít k jeho poškození. 

 

Povrchy výrobků EGGER splňují vysoký standard kvality EGGER, jakož i platné normy a předpisy a jsou testovány na všechny 

relevantní požadavky na kvalitu, které naleznete v příslušných technických listech. 
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Následující pokyny k čištění nelze použít stejně na každý typ materiálu EGGER. Aby bylo možné přiřadit příslušné pokyny  

a doporučení ke konkrétním výrobkům, používají se tyto obrázky produktů: 

 

 
PerfectSense Eurodekor Laminát            Pracovní deska      Kompaktní deska  Hrana 

 

Doporučení pro čištění 
 

1. Prach, špína, směs prachu a tuku, tuha, křída, káva, čaj, ovocné šťávy, cukerné roztoky, otisky prstů, fixa, tuk, olej, 
kuličková pera, guma ................................................................................................................................................................ 3 

2. Zbytky vodního kamene, stopy po vodním kameni (vodní mapy), rez ....................................................................................... 4 

3. Zbytky vosku (svíčky, parafíny), voskovky, rtěnka, krém na boty, krém na podlahy, vosková politura ...................................... 4 

4. Bakteriologické znečištění (zbytky mýdla, zbytky kůže, bakterie, krev, moč, výkaly) ................................................................ 5 

5. Stopy vzniklé po ošetření rozpouštědly (šmouhy) ..................................................................................................................... 6 

6. Vodou ředitelné barvy, mořidla, emulzní barvy a disperzní lepidla (PVAC) .............................................................................. 6 

7. Syntetické laky, barvy a lepidla (zbytky laků, stříkance, barvy ve spreji, razítkové barvy) ........................................................ 7 

8. Dvousložkové laky a lepidla, syntetické pryskyřice, např. polyuretan ....................................................................................... 7 

9. Silikony, tmely, prostředky na ošetřování nábytku .................................................................................................................... 8 

 

1. Prach, špína, směs prachu a tuku, tuha, křída, káva, čaj, ovocné šťávy, 

cukerné roztoky, otisky prstů, fixa, tuk, olej, kuličková pera, guma      

 

1.1. Lehké, čerstvé znečištění 

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem otřete povrch 

do sucha. 

 

1.2. Normální znečištění, delší doba působení 

Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné 

čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné 

mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni 

znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čistícím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. 

V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do 

sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové 

ubrousky často vyměňujte. 
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2. Zbytky vodního kamene, stopy po vodním kameni (vodní mapy), rez 

      

2.1. Lehké, čerstvé znečištění 
Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete 

povrch do sucha. 

 

2.2. Normální znečištění, delší doba působení 

Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné 

čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné 

mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni 

znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner.  

V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do 

sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové 

ubrousky často vyměňujte. 

 

2.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny  

 

Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čistící 

prostředky s nejjemnější leštící křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat 

na povrchy s vysokým leskem. V případě silného znečištění vodním kamenem lze krátkodobě použít 10% kyselinu octovou 

nebo citronovou. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. 

Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky  

z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

3. Zbytky vosku (svíčky, parafíny) voskovky, rtěnka, krém na boty, krém na 

podlahy, vosková politura  

    

3.1. Lehké, čerstvé znečištění  

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete 

povrch do sucha. 

 

3.2. Normální znečištění, delší doba působení  

Nejprve mechanicky odstraňte zbytky parafínu nebo vosku, pozor na poškrábání. Doporučuje se použít plastovou nebo 

dřevěnou stěrku. Zbytky odžehlete savým papírem. Pro následné čištění použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou 

houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací 

prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch 

naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte 

čističem oken nebo čistícím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. V případě potřeby povrch několikrát opláchněte.Čistící 

prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů 

čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 
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3.3. Silná znečištění a staré skvrny      

         
  

Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čistící 

prostředky s nejjemnější leštící křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat 

na povrchy s vysokým leskem. Pokud znečištění nebylo odstraněno roztokem čistícího prostředku, lze provést dočištění 

organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odstraňovačem laku na nehty. Poté opláchněte 

čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, 

abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo 

papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

4. Bakteriologické znečištění (zbytky mýdla, zbytky kůže, bakterie, krev, 

moč, výkaly) 

      

4.1. Lehké, čerstvé znečištění  

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete 

povrch do sucha. Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů. 

 

4.2. Normální znečištění, delší doba působení  

Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné 

čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné 

mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni 

znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner.  

V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do 

sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové 

ubrousky často vyměňujte. Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů. 

 

4.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny  

 

Použijte prací prostředek nebo pastu z pracího prášku a vody a nechte působit přes noc. Vhodné jsou také tekuté čistící 

prostředky s nejjemnější leštící křídou nebo jemnými bělidly. Měly by se však používat jen příležitostně a neměly by se používat 

na povrchy s vysokým leskem. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER 

PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem  

z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

Proveďte dodatečné ošetření dezinfekčním prostředkem dle příslušných pokynů.  
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5. Stopy vzniklé po ošetření rozpouštědly (šmouhy)   

    

5.1. Lehké, čerstvé znečištění  

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete 

povrch do sucha. Vynikajících výsledků dosáhnete také s čistícím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Nastříkejte na 

povrch malé množství prostředku, nechte působit maximálně 5 minut a poté otřete do sucha čistou savou utěrkou z 

mikrovlákna. 

 

6. Vodou ředitelné barvy, mořidla, emulzní barvy a disperzní lepidla (PVAC) 

      

6.1. Lehké, čerstvé znečištění  

Používejte měkké a čisté papírové ubrousky (suché nebo vlhké) nebo houbičky. Při čištění navlhčeným hadříkem poté otřete 

povrch do sucha. 

 

6.2. Normální znečištění, delší doba působení 

        

   
Použijte čistou teplou vodu, čisté hadříky, měkkou houbičku nebo měkký kartáč (např. nylonový kartáč). Vhodné jsou běžné 

čistící prostředky bez abrazivních přísad, dále prací prášek (zejména vysoce účinné prací prostředky pro běžné prádlo), jemné 

mýdlo nebo tuhé jádrové mýdlo. Nejprve na povrch naneste napěněný čistící roztok, nechte působit v závislosti na stupni 

znečištění, poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo čisticím prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner.  

V případě potřeby povrch několikrát opláchněte. Pokud znečištění nebylo odstraněno roztokem čistícího prostředku, lze provést 

dočištění organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odstraňovačem laku na nehty. Čistící 

prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů 

čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

6.3. Silné, odolné znečištění a staré skvrny  

     
 

Navlhčete vodou nebo organickým rozpouštědlem, poté sloupněte nebo stáhněte. U modifikovaných lepidel s vyšší odolností 

proti vodě je nutné použít speciální čistící prostředky. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo 

prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do 

sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové 

ubrousky často vyměňujte. 
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7. Syntetické laky, barvy a lepidla (zbytky laků, stříkance, barvy ve spreji, 

razítkové barvy)      

 

Před odtsraněním zbytků lepidel a laků se doporučuje obrátit se na výrobce a dotázat se, jaké čistící prostředky a postupy jsou 

nejvhodnější k odstranění nečistot vzniklých při zpracování.  

 

7.1. Lehké, čerstvé znečištění, delší doba působení  

Znečištění co nejdříve odstraňte organickým rozpouštědlem, např. acetonem, metylalkoholem, benzinem nebo odlakovačem na 

nehty. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící 

prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů 

čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

7.2. Silné, odolné znečištění a staré skvrny  

Navlhčete vodou nebo organickým rozpouštědlem, poté sloupněte nebo stáhněte. U modifikovaných lepidel s vyšší odolností 

proti vodě je nutné použít speciální čistící prostředky. Zbytky barev lze občas po zaschnutí odstranit mechanicky. Graffiti 

vyžaduje speciální čištění. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense 

Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, 

hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

8. Dvousložkové laky a lepidla, syntetické pryskyřice, např. polyuretan  

     

Před odstraněním zbytků lepidel a laků se doporučuje obrátit se na výrobce a dotázat se, jaké čistící prostředky a postupy jsou 

nejvhodnější k odstranění nečistot vzniklých při zpracování. 

 

8.1. Lehké, čerstvé znečištění  

Čištění je možné pouze před zaschnutím nečistot. Proto znečištění ihned odstraňte vodou nebo organickým rozpouštědlem. 

Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek 

úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého 

textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

8.2. Normální znečištění vyžadující delší dobu působení čistícího prostředku, a rovněž 

silné, odolné znečištění a staré skvrny  

Zbytky vytvrzených kondenzačních nebo reakčních pryskyřicových lepidel již obecně nelze po jejich vytvrzení odstranit. 
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9. Silikony, tmely, prostředky na ošetřování nábytku 

      

9.1. Lehké, čerstvé znečištění 

Zaschlé nečistoty odstraňte. V případě potřeby použijte odstraňovač silikonu. Poté opláchněte čistou vodou a dočistěte čističem 

oken nebo prostředkem EGGER PerfectSense Cleaner. Čistící prostředek úplně odstraňte, abyste předešli šmouhám. Otřete 

povrch do sucha savým hadříkem z mikrovlákna, hadříky z kusů čistého textilu nebo papírovými ubrousky. Hadříky nebo 

papírové ubrousky často vyměňujte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Poznámka k platnosti technického listu:  

Tento dokument byl připraven podle našeho nejlepšího vědomí a se zvláštní péčí. Poskytované informace se zakládají na praktických zkušenostech, interních zkouškách a odrážejí naši 

současnou úroveň znalostí. Je určen pouze pro informaci a nepředstavuje záruku vlastností výrobku nebo jeho vhodnosti pro konkrétní použití. Za chyby tisku a norem a za omyly nelze převzít 

jakoukoliv záruku. Kromě toho může další vývoj, ale i změny norem a právních předpisů, vést k technickým změnám výrobků EGGER. Proto nemůže obsah tohoto dokumentu sloužit ani jako 

návod k použití ani jako právně závazný dokument. Platí naše Všeobecné prodejní a dodací podmínky. 


