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Broșură tehnică
Recomandări de curățare și îngrijire pentru
suprafețele produselor EGGER
Curățarea
Următoarele recomandări de curățare și îngrijire fac referire la produsele EGGER: plăci lăcuite PerfectSense, Eurodekor,
laminate, blaturi de lucru, laminate compacte și canturi.
Suprafețele EGGER nu necesită îngrijire specială, datorită suprafeței rezistente, igienice și dense. Suprafețele realizate din
hârtie decorativă impregnată cu strat de melamină sau din lacuri întărite sunt în general ușor de curățat. Acest lucru este valabil
și pentru suprafețele texturate.
Suprafețele pe bază de lac, cum ar fi PerfectSense Premium Matt/Gloss, PerfectSense Feelwood, PerfectSense Texture sau
PerfectSense Topmatt, au un grad ridicat de rezistență la murdărire, datorită proprietăților anti-amprentă ale acestora. Este
valabil pentru transpirația de pe mâini, dacă nu s-au utilizat substanțe de lustruit mobilierul, agenți de curățare care conțin ceară
sau produse de curățare a plasticului cu proprietăți de reungere a suprafeței. Acestea tind să formeze o peliculă lipicioasă pe
suprafață, care acumulează murdărie și, de aceea, nu trebuie utilizate.
Curățarea suprafețelor EGGER este în general ușoară, iar curățarea periodică este importantă. Ar trebui utilizați agenți de
curățare delicați, cum ar fi cei pentru geamuri. Îndeosebi, agenții de curățare nu trebuie să conțină componente abrazive,
întrucât acestea pot duce la modificări ale gradului de luciu și la zgârieturi. Intervalele de curățare trebuie adaptate la zona de
utilizare și la gradul de murdărire. În funcție de substanță și de timpul de acțiune, pot apărea atât situații în care există murdărire
ușoară recentă, cât și murdărire dificilă și persistentă. Prin urmare, tipul potrivit de curățare este important. În funcție de tipul de
murdărire, trebuie respectate instrucțiunile de curățare de pe următoarele pagini. Bineînțeles, este esențial să se înceapă
întotdeauna cu cea mai delicată metodă și cu cel mai scurt timp de acțiune.

Curățare de bază
În funcție de tipul și gradul de murdărire, poate fi necesară efectuarea unei așa-zise curățări de bază. Produsele de curățare cu
acțiune puternică sau cele împotriva grăsimilor, disponibile în comerț, și-au dovedit eficiența. În continuare regăsiți o selecție a
unor posibile produse de curățare, cu titlu de exemplu.
Marcă
Bref Power – împotriva grăsimii și murdăriei arse
Soluție multidegresantă W5

Producător/furnizor
Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf
Lidl

Cum trebuie efectuată curățarea?
1)
2)
3)
4)

Pulverizați produsul de curățare cu moderație pe suprafața produsului, lăsați-l să acționeze timp de maximum 5 minute.
Ștergeți produsul de curățare cu o lavetă uscată (lavetă din microfibră fină, acoperită cu poliuretan, neabrazivă).
Ștergeți cu apă suprafețele care intră în contact cu alimentele, cum ar fi blaturile de lucru.
La final, ștergeți zona curățată cu un prosop curat din bumbac sau din hârtie.

În funcție de rezultat, puteți repeta pașii de curățare.
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Înainte de utilizare, trebuie să consultați specificațiile producătorului și instrucțiunile de siguranță, precum și timpii de expunere.

Întreținere
Ca regulă generală, murdăria și substanțele vărsate precum ceaiul, cafeaua, vinul etc. trebuie curățate imediat, deoarece cu cât
timpul de expunere este mai lung, cu atât este mai mare efortul de curățare. În utilizarea de zi cu zi, trebuie respectate
următoarele instrucțiuni:
În general, suprafețele nu trebuie utilizate ca suprafețe pentru tăiere, având în vedere faptul că tăieturile de cuțit lasă
urme de tăiere chiar și pe suprafețe rezistente. Utilizați întotdeauna un tocător.
Trebuie evitată așezarea ustensilelor de gătit fierbinți, cum ar fi oale și tigăi, pe suprafață direct de pe plită sau direct
din cuptor, deoarece gradul de luciu se poate modifica sau se pot produce deteriorări ale suprafeței în funcție de nivelul
de căldură. Folosiți întotdeauna suporturi rezistente la căldură.
Lichidele vărsate ar trebui să fie curățate întotdeauna imediat deoarece expunerea mai îndelungată la anumite
substanțe poate afecta gradul de luciu al suprafețelor. În special în zonele din jurul decupajelor și îmbinărilor, lichidele
vărsate trebuie să fie șterse întotdeauna complet și repede.

Informații generale
Aceste recomandări se aplică în mod egal tuturor suprafețelor lăcuite și melaminate EGGER. La decorurile uni închise, precum
și în cazul imitațiilor de lemn închise la culoare, trebuie reținut faptul că urmele obișnuite de uzură sunt mult mai vizibile decât la
decorurile de culoare deschisă. Cu toate acestea, urmele de folosire care apar nu reprezintă un defect calitativ al suprafeței.
Este important ca suprafețele melaminate și lăcuite EGGER să fie curățate cu o lavetă moale sau ca laveta folosită să fie cât
mai umedă posibil. Lavetele prea aspre și bureții de curățare sau bureții din melamină cu fețe aspre pot produce urme de luciu
sau strălucire pe suprafață dacă sunt folosite pentru a freca în exces, ceea ce duce la deteriorare și este posibil să nu poată fi
îndepărtate. În cazul structurilor deosebit de profunde, curățarea poate fi efectuată fără nicio problemă dacă sunt respectate
instrucțiunile date. Curățarea ar trebui efectuată în direcția structurii suprafeței.

Alte observații importante:












Pe durata lor de viață, suprafețele EGGER trebuie curățate periodic.
În general, nu este necesară utilizarea produselor de îngrijire.
Nu folosiți agenți abrazivi și degresanți (de exemplu, pudră degresantă, burete de sârmă) pentru curățare.
Nu folosiți substanțe de lustruit, ceruri, detergenți pentru mobilier, produse de curățare a plasticului cu proprietăți de
reungere a suprafeței sau înălbitori.
Nu folosiți agenți de curățare care conțin acizi puternici sau săruri puternic acide. Printre exemple se numără
decalcifianții pe bază de acid formic și acid aminosulfonic, substanțe pentru curățarea țevilor, acid clorhidric, substanțe
de lustruire pentru argint sau soluții de curățare pentru cuptoare.
Atunci când curățați cu solvenți: respectați reglementările privind prevenirea accidentelor. Deschideți ferestrele. Fără
foc deschis.
Nu este recomandată curățarea cu un aparat de curățare cu aburi.
Atenție: în cazul canturilor, asigurați-vă că agenții de curățare sunt îndepărtați imediat după aplicare, în caz contrar pot
apărea crăpături de la uzură sau înălbire cauzată de uzură.
Substanțele care conțin solvenți ar trebui folosite doar într-o formă foarte diluată la curățarea canturilor.
Urmele sunt cauzate de obicei de curățarea cu solvenți organici sau atunci când se folosește apă rece, lavete uzate
sau lavete din piele de căprioară. Pentru efectuarea curățării complete fără a lăsa urme sau fără a produce decolorări,
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se recomandă uscarea suprafeței cu ajutorul unei lavete din microfibră după ce a fost clătită cu apă caldă.
Îndepărtați reziduurile de grăsime în cel mai scurt timp posibil, cel târziu după 48 de ore, întrucât suprafața se poate
deteriora în cazul în care curățarea ei durează prea mult.

Suprafețele produselor EGGER sunt conforme cu standardul de calitate EGGER înalt, precum și cu standardele și
regulamentele aplicabile și sunt testate cu privire la toate cerințele de calitate relevante. Consultați fișele respective cu date
tehnice referitor la cerințele de calitate.
Următoarele instrucțiuni de curățare nu pot fi aplicate în mod egal fiecărei suprafețe EGGER. Pentru a putea atribui declarațiile
aplicabile produselor individuale, sunt folosite aceste imagini de produse:

PerfectSense

Eurodekor

Laminat Blat de lucru

Laminat compact

Canturi

Recomandări de curățare
1.
Praf, noroi, amestec de praf/grăsime, creion, cretă, cafea, ceai, suc de fructe, lichide cu zahăr, urme de amprente, cariocă,
grăsime, ulei, pix, urme de cauciuc ................................................................................................................................................. 3
2.

Reziduuri de calcar, urme de calcar (urme de apă), rugină ................................................................................................... 4

3.
Urme de ceară (lumânări, agenți de separare pentru prese), creioane cerate, ruj, cremă de pantofi, soluție de lustruit
pentru pardoseli, soluție de lustruit pe bază de ceară ..................................................................................................................... 4
4.

Urme bacteriologice (reziduuri de săpun, epiteliu cutanat, bacterii, sânge, urină, fecale) ...................................................... 5

5.

Urme care apar după tratarea cu solvenți (decolorare) .......................................................................................................... 6

6.

Vopsele solubile în apă, coloranți, vopsele emulsionate și adezivi pe bază de dispersie (PVAC - acetat de polivinil)........... 6

7.

Lacuri, vopsele și adezivi pe bază de solvenți (reziduuri de lacuri, stropi, urme de vopsea spray, cerneală de marcare) ..... 6

8.

Emailuri și adezivi cu două componente, rășini sintetice, de exemplu, poliuretan ................................................................. 7

9.

Siliconi, agenți de etanșare, substanțe pentru lustruit mobilierul ............................................................................................ 7

1. Praf, noroi, amestec de praf/grăsime, creion, cretă, cafea, ceai, suc de
fructe, lichide cu zahăr, urme de amprente, cariocă, grăsime, ulei, pix,
urme de cauciuc
1.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior.

1.2. Murdărire normală, de mai mult timp
Folosiți apă caldă curată, cârpe sau lavete curate, un burete moale sau o perie moale (de exemplu, perie din nailon). Sunt
adecvați agenții de curățare obișnuiți, fără ingrediente abrazive, precum și detergentul pudră (în special detergent cu putere
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mare de curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să acționeze în
funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Clătiți de mai multe ori dacă este
cazul. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

2. Reziduuri de calcar, urme de calcar (urme de apă), rugină
2.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior.

2.2. Murdărire normală, de mai mult timp
Folosiți apă caldă curată, cârpe sau lavete curate, un burete moale sau o perie moale (de exemplu, perie din nailon). Sunt
adecvați agenții de curățare obișnuiți, fără ingrediente abrazive, precum și detergentul pudră (în special detergent cu putere
mare de curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să acționeze în
funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Clătiți de mai multe ori dacă este
cazul. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

2.3. Urme puternice, persistente și pete vechi

Folosiți detergent sau o pastă alcătuită din detergent pudră și apă și lăsați la înmuiere peste noapte. Produsele de curățare
lichide cu cea mai fină cretă de lustruire sau produsele de înălbire delicate sunt, de asemenea, potrivite. Totuși, acestea trebuie
utilizate doar ocazional și nu trebuie folosite pe suprafețe foarte lucioase. Pentru urme de calcar deosebit de persistente se
poate utiliza 10% acid acetic sau acid citric pentru o perioadă scurtă. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri.
Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

3. Urme de ceară (lumânări, agenți de separare pentru prese), creioane
cerate, ruj, cremă de pantofi, soluție de lustruit pentru pardoseli, soluție
de lustruit pe bază de ceară
3.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior.

3.2. Murdărire normală, de mai mult timp
Îndepărtați mai întâi reziduurile de parafină sau ceară, cu mâna. Atenție: evitați zgârieturile. Se recomandă folosirea unei
spatule din plastic sau din lemn. Folosiți fierul de călcat pentru a îndepărta resturile cu o hârtie sugativă. Pentru curățarea
ulterioară, folosiți apă caldă curată, cârpe sau lavete curate, un burete moale sau o perie moale (de exemplu, perie din nailon).

Persoană
responsabilă:

Management produse pentru mobilier și amenajări interioare

Broșură tehnică

Pagina 4 din 8

Revizie:
Ediția:

01
11 mai 2022

Sunt adecvați agenții de curățare obișnuiți, fără ingrediente abrazive, precum și detergentul pudră (în special detergent cu
putere mare de curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să
acționeze în funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Clătiți de mai multe ori
dacă este cazul. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă
absorbantă din microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

3.3. Urme puternice, persistente și pete vechi

Folosiți detergent sau o pastă alcătuită din detergent pudră și apă și lăsați la înmuiere peste noapte. Produsele de curățare
lichide cu cea mai fină cretă de lustruire sau produsele de înălbire delicate sunt, de asemenea, potrivite. Totuși, acestea trebuie
utilizate doar ocazional și nu trebuie folosite pe suprafețe foarte lucioase. Dacă murdăria nu a fost îndepărtată cu o soluție de
agent de curățare, poate fi tratată din nou cu un solvent organic, de exemplu, acetonă, alcool metilic, benzină de curățat sau
agent de îndepărtare a lacului de unghii. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Îndepărtați în totalitate
agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din microfibră, cârpe curate sau
șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

4. Urme bacteriologice (reziduuri de săpun, epiteliu cutanat, bacterii, sânge,
urină, fecale)
4.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior. Tratați suplimentar cu dezinfectant conform reglementărilor relevante.

4.2. Murdărire normală, de mai mult timp
Folosiți apă caldă curată, cârpe sau lavete curate, un burete moale sau o perie moale (de exemplu, perie din nailon). Sunt
adecvați agenții de curățare obișnuiți, fără ingrediente abrazive, precum și detergentul pudră (în special detergent cu putere
mare de curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să acționeze în
funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Clătiți de mai multe ori dacă este
cazul. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie. Tratați suplimentar cu
dezinfectant conform reglementărilor relevante.

4.3. Murdărie puternică, persistentă și pete vechi
Folosiți detergent sau o pastă alcătuită din detergent pudră și apă și lăsați la înmuiere peste noapte. Produsele de curățare
lichide cu cea mai fină cretă de lustruire sau produsele de înălbire delicate sunt, de asemenea, potrivite. Totuși, acestea trebuie
utilizate doar ocazional și nu trebuie folosite pe suprafețe foarte lucioase. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de
geamuri. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie. Tratați suplimentar cu
dezinfectant conform reglementărilor relevante.
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5. Urme care apar după tratarea cu solvenți (decolorare)
5.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior. Tratați suplimentar cu dezinfectant conform reglementărilor relevante.

6. Vopsele solubile în apă, coloranți, vopsele emulsionate și adezivi pe bază
de dispersie (PVAC - acetat de polivinil)
6.1. Murdărire ușoară, recentă
Folosiți șervețele din hârtie moi și curate (uscate sau umede) sau un burete. Dacă se curăță cu o lavetă umedă, uscați prin
ștergere ulterior.

6.2. Murdărire normală, de mai mult timp

Folosiți apă caldă curată, cârpe sau lavete curate, un burete moale sau o perie moale (de exemplu, perie din nailon). Sunt
adecvați agenții de curățare obișnuiți, fără ingrediente abrazive, precum și detergentul pudră (în special detergent cu putere
mare de curățare), săpun lichid sau săpun solid. Faceți mai întâi spumă cu soluția de agent de curățare, lăsați să acționeze în
funcție de gradul de murdărire, apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Clătiți de mai multe ori dacă este
cazul. Dacă murdăria nu a fost îndepărtată cu o soluție de agent de curățare, poate fi tratată din nou cu un solvent organic, de
exemplu, acetonă, alcool metilic, benzină de curățat sau agent de îndepărtare a lacului de unghii. Îndepărtați în totalitate
agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din microfibră, cârpe curate sau
șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

6.3. Urme puternice, persistente și pete vechi

Înmuiați cu apă sau cu un solvent organic, apoi curățați prin exfoliere sau îndepărtați prin tragere. Pentru adezivi modificați cu
rezistență ridicată la apă se vor utiliza agenți de curățare speciali. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri.
Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din
microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

7. Lacuri, vopsele și adezivi pe bază de solvenți (reziduuri de lacuri, stropi,
urme de vopsea spray, cerneală de marcare)
În cazul adezivilor și lacurilor, se recomandă să se obțină informații de la producător cu privire la îndepărtarea eventualei
murdării care poate apărea în timpul producției și la agenții de curățare adecvați.
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7.1. Murdărire ușoară, recentă și murdărire normală, de mai mult timp
Îndepărtați imediat murdăria cu un solvent organic, de exemplu, acetonă, alcool metilic, benzină de curățat sau agent de
îndepărtare a lacului de unghii. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Îndepărtați în totalitate agentul de
curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din microfibră, cârpe curate sau șervețele de
hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

7.2. Urme puternice, persistente și pete vechi
Înmuiați cu apă sau cu un solvent organic, apoi curățați prin exfoliere sau îndepărtați prin tragere. Pentru adezivi modificați cu
rezistență ridicată la apă se vor utiliza agenți de curățare speciali. Uneori, reziduurile de vopsele pot fi îndepărtate cu mâna
după ce s-au uscat. Graffiti necesită o curățare specială. Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Îndepărtați
în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din microfibră, cârpe
curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

8. Emailuri și adezivi cu două componente, rășini sintetice, de exemplu,
poliuretan
În cazul adezivilor și emailurilor, se recomandă să se obțină informații de la producător cu privire la îndepărtarea eventualei
murdării care poate apărea în timpul producției și la agenții de curățare adecvați.

8.1. Murdărire ușoară, recentă
Curățarea este posibilă doar înainte de întărire. Prin urmare, îndepărtați imediat murdăria cu apă sau cu un solvent organic.
Apoi clătiți cu apă curată sau cu un detergent de geamuri. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția
urmelor. Uscați suprafața cu o lavetă absorbantă din microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele
sau șervețelele de hârtie.

8.2. Murdărire normală, de mai mult timp, precum și urme puternice, persistente și pete
vechi
În general, reziduurile întărite de adezivi de condensare și adezivi de reacție nu mai pot fi îndepărtate după întărire.

9. Siliconi, agenți de etanșare, substanțe pentru lustruit mobilierul
9.1. Murdărire ușoară, recentă
Ștergeți murdăria până la uscare. Utilizați un agent de îndepărtare a siliconului, dacă este cazul. Apoi clătiți cu apă curată sau
cu un detergent de geamuri. Îndepărtați în totalitate agentul de curățare pentru a evita apariția urmelor. Uscați suprafața cu o
lavetă absorbantă din microfibră, cârpe curate sau șervețele de hârtie și înlocuiți frecvent cârpele sau șervețelele de hârtie.

Notă privind validitatea:
Prezentul document a fost întocmit conform cunoștințelor noastre și cu o atenție deosebită. Informațiile furnizate se bazează pe experiență practică și pe teste interne și reflectă starea curentă
a cunoștințelor noastre. Scopul este pur informativ și nu constituie o garanție din punctul de vedere al proprietăților produsului sau al caracterului adecvat al acestuia pentru aplicații specifice.
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru niciun fel de greșeli, erori în ceea ce privește standardele, sau greșeli de tipar. În plus, pot rezulta modificări tehnice din dezvoltarea continuă a
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produselor EGGER, precum și din modificările aduse standardelor și documentelor eliberate de autorități. Conținutul acestui document nu constituie instrucțiuni de utilizare și nu are caracter
obligatoriu din punct de vedere legal. Se aplică Termenii și condițiile noastre generale pentru vânzări și livrare.
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