CONSELHOS DE
MANUTENÇÃO E
LIMPEZA
PAINÉIS MELAMÍNICOS EGGER EURODEKOR®

Os painéis melamínicos EURODEKOR® não requerem uma manutenção específica devido à sua superfície resistente, não porosa e adequada para
utilizações no domínio da higiene. Todas as superfícies, mesmo as mais estruturadas, são de fácil limpeza e manutenção.

Recomendações de limpeza
SUJIDADES LIGEIRAS E RECENTES
Limpar com papel de cozinha corrente, um pano macio limpo (seco ou humedecido) ou uma esponja. Em caso de limpeza húmida, enxugar com
papel de cozinha corrente ou um pano de microfibras.

EM CASO DE MANCHAS OU AURÉOLAS
O aparecimento de manchas e auréolas deve-se frequentemente à utilização de solventes com água fria e de panos já utilizados ou peles de
camurça. Para evitar ou eliminar este tipo de manchas, é aconselhável enxaguar com água quente e enxugar com papel de cozinha ou um pano
de microfibras.

SUJIDADES NORMAIS MENOS RECENTES
Limpar com água quente, esfregões ou panos de microfibras limpos, esponjas ou escovas macias utilizando produtos domésticos correntes isentos
de partículas abrasivas, como sabão preto ou sabão-pão. Terminar enxaguando com água limpa e eliminar completamente o produto de limpeza
para evitar a formação de auréolas. Enxugar a superfície com um pano ou papel absorvente limpo.
Produtos interditos para a limpeza:
Substâncias abrasivas e decapantes (pó para arear, esfregões, palha de aço)
Produtos de polimento, cera, produtos de limpeza de móveis, agentes branqueadores
Ácidos fortes e produtos contendo sais ácidos
Produtos de limpeza a vapor
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Caso das superfícies mates (exemplo: ST9)
As superfícies mates dão um efeito visual muito natural ao toque. Este acabamento confere aos décors um efeito de folheamento
verdadeiro. Tal como sucede com as superfícies brilhantes ou a madeira maciça, é necessário respeitar determinadas precauções ao
utilizar e limpar superfícies mates. De uma maneira geral, todas as sujidades habituais podem ser eliminadas sem dificuldade tal como nas
outras superfícies.
O importante é utilizar sempre um pano macio, ou mesmo humedecido, aquando da limpeza. Não devem ser utilizadas em caso algum substâncias
abrasivas ou decapantes (pó para arear, palha de aço) nem produtos de polimento, cera, produtos de limpeza de móveis, agentes branqueadores ou
ainda produtos de manutenção contendo ácidos fortes e sais ácidos. A utilização de produtos de limpeza a vapor é proibida.
Com efeito, estas substâncias, à semelhança dos panos rugosos ou esfregões, deixam aparecer progressivamente manchas de polimento
irreversíveis, ou inclusive danificam definitivamente a superfície em resultado das fricções intensivas.
As manchas de gordura devem também ser limpas rapidamente (no máximo até 48 h), uma vez que podem danificar a textura superficial.
Os dados constantes desta ficha baseiam-se na nossa experiência e nos nossos conhecimentos à data. São fornecidos a título informativo e não podem servir de garantia relativamente às
características dos produtos ou à adequação a determinados tipos de utilização. As nossas condições gerais de venda aplicam-se a este produto.
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