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Τεχνικό φυλλάδιο 
 

Συστάσεις καθαρισμού και φροντίδας για τις 

επιφάνειες των προϊόντων EGGER 

 

Καθαρισμός 

 
Οι ακόλουθες συστάσεις καθαρισμού και φροντίδας αφορούν προϊόντα της EGGER, όπως Λακαριστές Επιφάνειες 

PerfectSense, Μελαμίνες Eurodekor, φορμάικες, πάγκους, Compact Laminate και ταινίες περιθωρίου.  

 

Οι επιφάνειες EGGER δεν απαιτούν ιδιαίτερη φροντίδα λόγω της ανθεκτικής, υγιεινής και συμπαγούς επιφάνειάς τους. Οι 

επιφάνειες, που αποτελούνται από διακοσμητικό χαρτί εμποτισμένο με μελαμινική ρητίνη ή σκληρυνόμενα βερνίκια, 

καθαρίζονται γενικά εύκολα. Το ίδιο ισχύει και για τις ανάγλυφες επιφάνειες.  

 

Οι Λακαριστές Επιφάνειες, όπως η PerfectSense Premium Matt / Gloss, η PerfectSense Feelwood, η PerfectSense Texture ή η 

PerfectSense Topmatt, έχουν μικρότερη ευαισθησία στη ρύπανση, λόγω των ιδιοτήτων τους για την προστασία από δακτυλικά 

αποτυπώματα. Αυτό ισχύει για τον ιδρώτα των δαχτύλων, με την προϋπόθεση ότι δεν χρησιμοποιούνται προϊόντα στίλβωσης 

επίπλων, καθαριστικά προϊόντα που περιέχουν κερί ή καθαριστικά πλαστικών με λιπαντική δράση. Αυτά τείνουν να 

δημιουργούν ένα κολλώδες στρώμα που μαζεύει ρύπους στην επιφάνεια και επομένως δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. 

 

Ο καθαρισμός των επιφανειών EGGER είναι γενικά εύκολος και είναι σημαντικό να πραγματοποιείται τακτικά. Θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται προϊόντα ήπιας δράσης, όπως καθαριστικά τζαμιών. Ειδικότερα, τα καθαριστικά δεν πρέπει να περιέχουν 

λειαντικά στοιχεία, καθώς αυτά μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στο επίπεδο της στιλπνότητας και γρατζουνιές. Τα διαστήματα 

καθαρισμού πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την περιοχή της εφαρμογής και τη σοβαρότητα των κηλιδώσεων. Ανάλογα 

με την ουσία και τον χρόνο δράσης της, μπορεί να προκληθούν από ανεπαίσθητοι και φρέσκοι μέχρι σοβαροί και επίμονοι 

λεκέδες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να επιλέγεται ο σωστός τύπος καθαρισμού. Ανάλογα με το είδος της κηλίδωσης, πρέπει 

να τηρούνται οι οδηγίες καθαρισμού, όπως παρουσιάζονται στις επόμενες σελίδες. Φυσικά, είναι σημαντικό να ξεκινάτε πάντα 

με την πιο ήπια μέθοδο και το συντομότερο χρονικό διάστημα δράσης. 

 

Βασικός καθαρισμός 

Ανάλογα με το είδος και τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, μπορεί να είναι απαραίτητο να πραγματοποιείτε ένα βασικό καθαρισμό. 

Τα ισχυρά καθαριστικά ή τα καθαριστικά για τα λίπη, που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, έχουν επίσης αποδειχθεί 

αποτελεσματικά. Ακολουθεί μια επιλογή πιθανών καθαριστικών, ως παραδείγματα. 

 

Επωνυμία  Κατασκευαστής / Προμηθευτής  

Bref Power – Ενάντια στους λεκέδες και στα καμένα 

λίπη 

Multi Grease Cleaner W5  

Henkel AG & Co KGaA, Düsseldorf 

(Ντύσσελντορφ, Γερμανία) 

Lidl 

 

Πώς πρέπει να γίνεται ο καθαρισμός; 

1) Ψεκάστε ελαφρά την επιφάνεια του προϊόντος με το καθαριστικό και αφήστε το να δράσει για 5 λεπτά το πολύ 

2) Σκουπίστε το καθαριστικό με ένα στεγνό πανί (πανί λεπτών μικροϊνών, επικαλυμμένο με PU, μη λειαντικό) 

3) Σκουπίστε τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, όπως οι πάγκοι, με βρεγμένο πανί 

4) Τέλος, σκουπίστε την καθαρισμένη επιφάνεια με ένα καθαρό βαμβακερό πανί ή χαρτί κουζίνας μέχρι να στεγνώσει 
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Ανάλογα με το αποτέλεσμα, μπορείτε να επαναλάβετε τα βήματα καθαρισμού.  

Πριν από τη χρήση, πρέπει να συμμορφώνεστε πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες ασφαλείας, καθώς και 

τον χρόνο που απαιτείται για να δράσει το προϊόν. 

Χρήση 

 
Κατά γενικό κανόνα, οι ρύποι και οι ουσίες που έχουν χυθεί, όπως το τσάι, ο καφές, το κρασί κ.λπ., πρέπει να καθαρίζονται 

αμέσως, καθώς όσο μεγαλύτερο είναι το χρονικό διάστημα δράσης, τόσο μεγαλύτερη προσπάθεια καθαρισμού απαιτείται. Κατά 

την καθημερινή χρήση, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες: 

 

Γενικά, οι επιφάνειες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως επιφάνειες κοπής, δεδομένου ότι τα μαχαίρια αφήνουν 

σημάδια κοπής ακόμα και σε ανθεκτικές επιφάνειες. Χρησιμοποιείτε πάντα μια επιφάνεια κοπής. 

 

Πρέπει να αποφεύγεται η τοποθέτηση καυτών αντικειμένων, όπως κατσαρόλες και τηγάνια, στην επιφάνεια, όταν αυτά 

έχουν μόλις βγει από την εστία ή το φούρνο, καθώς μπορεί να επηρεαστεί η στιλπνότητα ή να υποστεί ζημιά η 

επιφάνεια, ανάλογα με το επίπεδο θερμότητας. Χρησιμοποιείτε πάντα εξοπλισμό προστασίας από τη θερμότητα. 

 

Τα υγρά που έχουν χυθεί θα πρέπει πάντα να καθαρίζονται αμέσως, επειδή εκτεταμένη έκθεση σε ορισμένες ουσίες 

μπορεί να επηρεάσει το επίπεδο στιλπνότητας των επιφανειών. Ειδικά στις περιοχές γύρω από τις οπές και τους 

αρμούς, τα υγρά που έχουν χυθεί πρέπει να καθαρίζονται πάντα γρήγορα και προσεκτικά. 

 

Γενικές πληροφορίες 

Οι συστάσεις αυτές ισχύουν εξίσου για όλες τις επιφάνειες μελαμίνης και τις λακαριστές επιφάνειες της EGGER. Σχετικά με τα 

σκούρες μονόχρωμες επιφάνειες, καθώς και τις σκούρες ξύλινες απομιμήσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα συνήθη ίχνη 

χρήσης είναι οπτικά περισσότερο αισθητά σε σχέση με τα ανοιχτόχρωμα σχέδια. Ωστόσο, τα ίχνη χρήσης που εμφανίζονται δεν 

αποτελούν ποιοτική αλλοίωση της επιφάνειας.  

 

Οι επιφάνειες μελαμίνης και οι λακαριστές επιφάνειες της EGGER, είναι σημαντικό να καθαρίζονται με ένα μαλακό πανί ή το 

πανί καθαρισμού να είναι όσο το δυνατόν πιο υγρό. Τα πανιά που είναι πολύ τραχιά και τα σφουγγάρια καθαρισμού ή τα 

σφουγγάρια μελαμίνης με τραχιές πλευρές μπορεί να δημιουργήσουν γυαλιστερά σημάδια ή λάμψη στην επιφάνεια, εάν υπάρξει 

τριβή ή έντονη πίεση κατά τον καθαρισμό. Αυτό σημαίνει καταστροφή της επιφάνειας και τα σημάδια ίσως να μην μπορούν να 

αφαιρεθούν. Στην περίπτωση ιδιαίτερα έντονων υφών, ο καθαρισμός μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς προβλήματα, εάν 

τηρηθούν οι οδηγίες που δίνονται στη συνέχεια. Ο καθαρισμός πρέπει να γίνεται προς την κατεύθυνση της υφής της επιφάνειας. 

 
Άλλες σημαντικές σημειώσεις με μια ματιά: 

 Κατά τη διάρκεια ζωής τους, οι επιφάνειες EGGER πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. 

 Η χρήση προϊόντων συντήρησης είναι, σε γενικές γραμμές, περιττή. 

 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα με λειαντικά ή στιλβωτικά συστατικά (π.χ. λειαντική σκόνη, συρμάτινο 

σφουγγάρι).  

 Μην χρησιμοποιείτε βερνίκια, κεριά, καθαριστικά επίπλων, καθαριστικά πλαστικών με λιπαντική δράση και χλωρίνη.  

 Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν ισχυρά οξέα ή έντονα όξινα άλατα. Παραδείγματα είναι τα προϊόντα 

αφαίρεσης αλάτων με βάση το μυρμηκικό οξύ και το αμιδοσουλφονικό οξύ, τα αποφρακτικά σωληνώσεων, το 

υδροχλωρικό οξύ, τα καθαριστικά για ασημικά ή τα καθαριστικά για φούρνους.  

 Όταν καθαρίζετε με διαλύτες: Τηρείτε τους κανονισμούς πρόληψης ατυχημάτων. Ανοίγετε τα παράθυρα. Προσέξτε να 

μην υπάρχουν γυμνές φλόγες. 

 Δεν συνιστάται ο καθαρισμός με ατμοκαθαριστή. 
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 Προσοχή: Σχετικά με τις ταινίες περιθωρίου, βεβαιωθείτε ότι τα καθαριστικά αφαιρούνται αμέσως μετά την εφαρμογή, 

διαφορετικά μπορεί να εμφανιστούν ρωγμές ή τοπική λεύκανση λόγω καταπόνησης. 

 Οι ουσίες που περιέχουν διαλύτες πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε πολύ αραιωμένη μορφή κατά τον καθαρισμό 

των άκρων. 

 Τα σημάδια προκαλούνται συνήθως από τον καθαρισμό με οργανικούς διαλύτες, από τη χρήση κρύου νερού και την 

επαναλαμβανόμενη χρήση πανιών ή δέρμα καθαρισμού σαμουά. Για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός χωρίς σκιάσεις ή 

σημάδια, συνιστάται το στέγνωμα της επιφάνειας με τη βοήθεια πανιού μικροϊνών μετά το ξέπλυμα με ζεστό νερό. 

 Απομακρύνετε τα υπολείμματα λίπους το συντομότερο δυνατό, το αργότερο μετά από 48 ώρες, καθώς η επιφάνεια 

μπορεί να καταστραφεί, εάν χρειαστεί πολύς χρόνος για τον καθαρισμό της. 

 

Οι επιφάνειες των προϊόντων της EGGER συμμορφώνονται με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας της EGGER, καθώς και με τα 

ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς, και ελέγχονται με βάση όλες τις σχετικές απαιτήσεις ποιότητας. Ανατρέξτε στα 

αντίστοιχα δελτία τεχνικών δεδομένων για τις απαιτήσεις ποιότητας. 

 

Οι παρακάτω οδηγίες καθαρισμού δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο σε κάθε επιφάνεια EGGER. Για να μπορεί 

να γίνει η αντιστοίχιση των σχετικών πληροφοριών με τα μεμονωμένα προϊόντα, χρησιμοποιούνται αυτές οι εικόνες προϊόντων: 

 

 
PerfectSense Μελαμίνη Eurodekor Φορμάικα Πάγκος            Compact laminate Ταινία Περιθωρίου 

 

Συστάσεις καθαρισμού 
 

1. Σκόνη, βρωμιά, μείγμα σκόνης/λίπους, μολύβι, κιμωλία, καφές, τσάι, χυμοί φρούτων, διαλύματα ζάχαρης, δακτυλικά 
αποτυπώματα, μαρκαδόρος, γράσο, λάδι, στυλό διαρκείας, καουτσούκ ........................................................................................ 3 

2. Υπολείμματα αλάτων, άκρα με άλατα (σημάδια νερού), σκουριά ........................................................................................... 4 

3. Υπολείμματα κεριού (κεριά, μέσα απελευθέρωσης καλουπιών για πρέσες), κηρομπογιά, κραγιόν, βερνίκι παπουτσιών, 
παρκετέζα, στιλβωτικό κερί ............................................................................................................................................................. 4 

4. Βακτηριολογικοί λεκέδες (υπολείμματα σαπουνιού, επιθήλιο δέρματος, βακτήρια, αίμα, ούρα, κόπρανα) ............................ 5 

5. Σκιάσεις που εμφανίζονται μετά τη χρήση διαλυτών (σημάδια) ............................................................................................. 6 

6. Υδατοδιαλυτά χρώματα, λεκέδες, χρώματα γαλακτώματος και κόλλες διασποράς (PVAC) ................................................... 6 

7. Βερνίκια, χρώματα και κόλλες (υπολείμματα βερνικιών, πιτσιλιές, χρώματα ψεκασμού, μελάνι σφραγίδας) ......................... 7 

8. Βερνίκια και κόλλες δύο συστατικών, συνθετικές ρητίνες, π.χ. ρητίνες πολυουρεθάνης ........................................................ 7 

9. Σιλικόνες, υλικά σφράγισης, προϊόντα συντήρησης επίπλων................................................................................................. 8 

 

1. Σκόνη, βρωμιά, μείγμα σκόνης/λίπους, μολύβι, κιμωλία, καφές, τσάι, 

χυμοί φρούτων, διαλύματα ζάχαρης, δακτυλικά αποτυπώματα, 

μαρκαδόρος, γράσο, λάδι, στυλό διαρκείας, καουτσούκ      

 

1.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες 
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 
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πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. 

 

1.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης 
Χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή πανιά, ένα μαλακό σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα 

(π.χ. νάιλον βούρτσα). Τα συνήθη καθαριστικά χωρίς λειαντικά στοιχεία είναι κατάλληλα, καθώς και η σκόνη καθαρισμού (ειδικά 

απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), το μαλακό και το στερεό σαπούνι. Αρχικά, δημιουργήστε σαπουνάδα και εφαρμόστε το 

καθαριστικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό 

νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις 

ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα 

μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

2. Υπολείμματα αλάτων, άκρα με άλατα (σημάδια νερού), σκουριά 

      

2.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες 
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 

πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. 

 

2.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης 
Χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή πανιά, ένα μαλακό σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα 

(π.χ. νάιλον βούρτσα). Τα συνήθη καθαριστικά χωρίς λειαντικά στοιχεία είναι κατάλληλα, καθώς και η σκόνη καθαρισμού (ειδικά 

απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), το μαλακό και το στερεό σαπούνι. Αρχικά, δημιουργήστε σαπουνάδα και εφαρμόστε το 

καθαριστικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό 

νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις 

ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα 

μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

2.3. Σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες  

 

 
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού και νερό και αφήστε το να μουλιάσει όλη τη νύχτα. Τα 

υγρά καθαριστικά με την πιο απαλή κιμωλία γυαλίσματος ή τα ήπια λευκαντικά είναι επίσης κατάλληλα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο περιστασιακά και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε γυαλιστερές επιφάνειες. Σε περίπτωση 

ιδιαίτερα έντονης πρόσφυσης αλάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για σύντομο χρονικό διάστημα, διάλυμα οξικού ή κιτρικού 

οξέος σε περιεκτικότητα δέκα τοις εκατό. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το 

καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά 

υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

3. Υπολείμματα κεριού (κεριά, μέσα απελευθέρωσης καλουπιών για 

πρέσες), κηρομπογιά, κραγιόν, βερνίκι παπουτσιών, παρκετέζα, 

στιλβωτικό κερί  
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3.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 

πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. 

 

3.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης  
Αφαιρέστε πρώτα τα υπολείμματα παραφίνης ή κεριού με μηχανικό τρόπο. Προσοχή: Αποφύγετε τις γρατζουνιές. Συνιστάται η 

χρήση πλαστικής ή ξύλινης σπάτουλας. Σιδερώστε τα υπολείμματα χρησιμοποιώντας απορροφητικό χαρτί. Για μεταγενέστερο 

καθαρισμό, χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή πανιά, ένα μαλακό σφουγγάρι ή μια μαλακή 

βούρτσα (π.χ. νάιλον βούρτσα). Τα συνήθη καθαριστικά χωρίς λειαντικά στοιχεία είναι κατάλληλα, καθώς και η σκόνη 

καθαρισμού (ειδικά απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), το μαλακό και το στερεό σαπούνι. Αρχικά, δημιουργήστε σαπουνάδα και 

εφαρμόστε το καθαριστικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, 

ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό 

για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα 

καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

3.3. Σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες      

         
 

Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού και νερό και αφήστε το να μουλιάσει όλη τη νύχτα. Τα 

υγρά καθαριστικά με την πιο απαλή κιμωλία γυαλίσματος ή τα ήπια λευκαντικά είναι επίσης κατάλληλα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο περιστασιακά και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε γυαλιστερές επιφάνειες. Εάν η κηλίδωση δεν 

έχει αφαιρεθεί με το καθαριστικό διάλυμα, μπορεί να γίνει επανεπεξεργασία χρησιμοποιώντας έναν οργανικό διαλύτη, π.χ. 

ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, ή προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό 

τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και 

απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα 

καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

4. Βακτηριολογικοί λεκέδες (υπολείμματα σαπουνιού, επιθήλιο δέρματος, 

βακτήρια, αίμα, ούρα, κόπρανα) 

      

4.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 

πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. Η επιπλέον χρήση του απολυμαντικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

σχετικούς κανονισμούς. 

 

4.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης  
Χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή πανιά, ένα μαλακό σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα 

(π.χ. νάιλον βούρτσα). Τα συνήθη καθαριστικά χωρίς λειαντικά στοιχεία είναι κατάλληλα, καθώς και η σκόνη καθαρισμού (ειδικά 

απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), το μαλακό και το στερεό σαπούνι. Αρχικά, δημιουργήστε σαπουνάδα και εφαρμόστε το 

καθαριστικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό 

νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις 

ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα 

μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. Η επιπλέον χρήση του απολυμαντικού 
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πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς. 

 

4.3. Σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες  

 

 
Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό ή μια πάστα από σκόνη καθαρισμού και νερό και αφήστε το να μουλιάσει όλη τη νύχτα. Τα 

υγρά καθαριστικά με την πιο απαλή κιμωλία γυαλίσματος ή τα ήπια λευκαντικά είναι επίσης κατάλληλα. Ωστόσο, θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο περιστασιακά και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε γυαλιστερές επιφάνειες. Στη συνέχεια 

ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. 

Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, 

αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. Η επιπλέον χρήση του απολυμαντικού πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς.  

 

5. Σκιάσεις που εμφανίζονται μετά τη χρήση διαλυτών (σημάδια)    

  

5.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 

πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. Η επιπλέον χρήση του απολυμαντικού πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους 

σχετικούς κανονισμούς. 

 

6. Υδατοδιαλυτά χρώματα, λεκέδες, χρώματα γαλακτώματος και κόλλες 

διασποράς (PVAC) 

      

6.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες  
Χρησιμοποιήστε μαλακά και καθαρά χάρτινα μαντηλάκια (στεγνά ή υγρά) ή ένα σφουγγάρι. Σε περίπτωση καθαρισμού με υγρό 

πανί, σκουπίστε με στεγνό στη συνέχεια. 

 

6.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης 

        

 
Χρησιμοποιήστε καθαρό ζεστό νερό, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή πανιά, ένα μαλακό σφουγγάρι ή μια μαλακή βούρτσα 

(π.χ. νάιλον βούρτσα). Τα συνήθη καθαριστικά χωρίς λειαντικά στοιχεία είναι κατάλληλα, καθώς και η σκόνη καθαρισμού (ειδικά 

απορρυπαντικό βαριάς χρήσης), το μαλακό και το στερεό σαπούνι. Αρχικά, δημιουργήστε σαπουνάδα και εφαρμόστε το 

καθαριστικό διάλυμα. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κηλίδωσης, αφήστε το να δράσει και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε με καθαρό 

νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αν χρειαστεί, ξεπλύνετε αρκετές φορές. Εάν η κηλίδωση δεν έχει αφαιρεθεί με το καθαριστικό 

διάλυμα, μπορεί να γίνει επανεπεξεργασία χρησιμοποιώντας έναν οργανικό διαλύτη, π.χ. ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, ή 

προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού νυχιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την 

επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας 

συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 
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6.3. Σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες  

    
 

Μαλακώστε την κηλίδωση με νερό ή έναν οργανικό διαλύτη και, στη συνέχεια, καθαρίστε την ή αφαιρέστε την. Για 

τροποποιημένες κόλλες με υψηλότερη αντίσταση νερού πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά καθαριστικά. Στη συνέχεια 

ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. 

Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, 

αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

7. Βερνίκια, χρώματα και κόλλες (υπολείμματα βερνικιών, πιτσιλιές, 

χρώματα ψεκασμού, μελάνι σφραγίδας)      

 

Σε περίπτωση συνεχούς επεξεργασίας κόλλας και βερνικιών, συνιστάται η λήψη συμβουλών από τον κατασκευαστή εκ των 

προτέρων, σχετικά με την απομάκρυνση των πιθανών λεκέδων που σχετίζονται με την παραγωγή, καθώς και για τα κατάλληλα 

καθαριστικά μέσα.  

 

7.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι και φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο 

δράσης  
Αφαιρέστε αμέσως τους λεκέδες με έναν οργανικό διαλύτη, π.χ. ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, ή προϊόντα αφαίρεσης βερνικιού 

νυχιών. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις 

ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα 

μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

7.2. Σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες  
Μαλακώστε την κηλίδωση με νερό ή έναν οργανικό διαλύτη και, στη συνέχεια, καθαρίστε την ή αφαιρέστε την. Για 

τροποποιημένες κόλλες με υψηλότερη αντίσταση νερού πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά καθαριστικά. Τα υπολείμματα βαφής 

μπορούν, ανά περίπτωση, να αφαιρεθούν με μηχανικό τρόπο αφού στεγνώσουν. Για το γκράφιτι απαιτείται ειδικός καθαρισμός. 

Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις 

ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα 

μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

8. Βερνίκια και κόλλες δύο συστατικών, συνθετικές ρητίνες, π.χ. ρητίνες 

πολυουρεθάνης  

     

Σε περίπτωση συνεχούς επεξεργασίας κόλλας και βερνικιών, συνιστάται η λήψη συμβουλών από τον κατασκευαστή εκ των 

προτέρων, σχετικά με την απομάκρυνση των πιθανών λεκέδων που σχετίζονται με την παραγωγή, καθώς και για τα κατάλληλα 

καθαριστικά μέσα. 

 

8.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες  
Ο καθαρισμός είναι δυνατός μόνο πριν από την σταθεροποίηση. Για αυτόν τον λόγο, αφαιρέστε αμέσως τους λεκέδες με έναν 

οργανικό διαλύτη. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να 
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αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα 

καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

8.2. Φυσιολογικοί λεκέδες που απαιτούν περισσότερο χρόνο δράσης, καθώς και 

σοβαροί, επίμονοι και παλιοί λεκέδες  
Τα υπολείμματα από συμπυκνωμένες κόλλες και οι αντιδραστήριες κόλλες δεν μπορούν να αφαιρεθούν μετά τη 

σταθεροποίηση. 

 

9. Σιλικόνες, υλικά σφράγισης, προϊόντα συντήρησης επίπλων 

      

9.1. Ανεπαίσθητοι, φρέσκοι λεκέδες 
Σκουπίστε τους λεκέδες στεγνά. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε αφαιρετικό σιλικόνης. Στη συνέχεια ξεπλύνετε με καθαρό νερό ή 

καθαριστικό τζαμιών. Αφαιρέστε πλήρως το καθαριστικό για να αποφύγετε τις ραβδώσεις. Σκουπίστε την επιφάνεια με στεγνό 

και απορροφητικό πανί μικροϊνών, καθαρά υφάσματα καθαρισμού ή χάρτινα μαντηλάκια, αλλάζοντας συχνά τα υφάσματα 

καθαρισμού ή τα χάρτινα μαντηλάκια. 

 

 
 

Επισήμανση σχετικά με την εγκυρότητα:  

Το παρόν ;έγγραφο συντάχθηκε με ιδιαίτερη προσοχή καθ' όσων γνωρίζουμε. Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην πρακτική εμπειρία και σε εσωτερικές δοκιμές και αντιστοιχούν στο 

τρέχον επίπεδο των γνώσεών μας. Προορίζονται μόνο για πληροφόρηση και δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ή την καταλληλότητα για ειδικές εφαρμογές. Δεν φέρουμε 

καμία ευθύνη για λάθη, σφάλματα στα πρότυπα ή τυπογραφικά λάθη. Επίσης, λόγω της περαιτέρω εξέλιξης των προϊόντων EGGER, όπως και τυχόν τροποποιήσεων των προτύπων και των 

διατάξεων δημοσίου δικαίου, ενδέχεται να προκύψουν τεχνικές αλλαγές. Κατά συνέπεια, τα περιεχόμενα αυτού του εγγράφου δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως οδηγίες χρήσης ή ως 

περιεχόμενα με νομικά δεσμευτική ισχύ. Ισχύουν οι Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης και παράδοσης της εταιρείας μας. 


