MŰSZAKI TÁJÉKOZTATÓ
EGGER dekoritlemez - tisztítási és karbantartási útmutató

Tisztítás
Ellenálló és higiénikus, tömör felületének köszönhetően az EGGER dekoritlemez nem igényel különösebb gondozást. A dekoritlemez felületek
melamin gyantával impregnált dekorpapírból állnak, és a felületek általában könnyen tisztíthatók. Ez a strukturált felületekre is érvényes.
Ápolási termékek használatára nincs szükség. Viaszt tartalmazó bútorfényesítő- és tisztító szereket nem célszerű használni, mivel
hajlamosak arra, hogy eltömítsék a dekoritlemezek felszíni szerkezetét, és ragadós réteget képezzenek, amely magához vonzza a koszt. Az EGGER
dekoritlemezek felületét célszerű
rendszeresen tisztítani. Ha tisztítás szükséges, célszerű gyenge tisztítószereket használni. A tisztítószerek különösen dörzsölő hatású összetevőket
nem tartalmazhatnak, minthogy azok elhomályosíthatják a felület fényességét, vagy összekarcolhatják a felületet. Mivel sokféle szennyeződés
fordulhat elő, enyhétől és frisstől
kezdve egészen a súlyosig és makacsig bezárólag, és mivel a különféle anyagok óriási köre jöhet számításba, elengedhetetlen a helyes tisztítási
eljárás
alkalmazása. Mivel oly sok különböző lehetőség van, olvassa el a táblázatot (lásd a 2. és 3. oldalt). Ez a táblázat sorolja fel a
tisztítási utasításokat, és világítja meg adott példák kapcsán a különféle szennyeződésekhez kapcsolódó konkrét problémákat. Elsőként mindig
nyilvánvalóan
a legkevésbé szigorú módszer alkalmazásával célszerű megkísérelni a felület megtisztítását.

Karbantartás
Általában a kiömlött anyagokat, mint például teát, kávét és bort stb. célszerű azonnal feltisztítani, mivel ha hagyjuk rászáradni, nagyobb
erőfeszítésbe telhet az eltávolításuk. → A napi használat során célszerű az alábbi tanácsokat megfogadni:
A dekoritlemez felületére tett égő cigaretta a felület sérüléséhez vezet.
Mindig használjon hamutartót.
A dekoritlemez felületén nem célszerű bármit is vágni, mert vágási nyomok maradhatnak a nagy szilárdságú lemez
felületén. Mindig használjon vágódeszkát.
Lehetőleg ne tegyen rá a főzőlapról vagy a sütőből kivett forró főzőedényeket, így például nyeles vagy egyéb serpenyőket,
mert a hő hatásától függően tompulhat a felület fénye, vagy meg is rongálódhat.
Mindig használjon edényalátétet.
A kiömlött folyadékot lehetőleg azonnal tisztítson fel, különösen a kivágások és kötések körüli területeken,
mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a dekoritlemez felületének fényessége.

Az ajánlások kiváltképpen a matt és fényes dekoritlemezek felületére értendőek. Ezek jellegzetes kinézetűek és tapintásuak, de jobban
meglátszanak rajtuk a kopás és elhasználódás nyomai. Az EGGER dekoritlemezek alapvetően eleget tesznek az EGGER magas minőségi
követelményeinek, valamint az
alkalmazandó szabványoknak és előírásoknak. Az összes vonatkozó minőségi követelmény tekintetében az EGGER dekoritlemezeket az EN 438-2:
2005 szabvány szerint vizsgálták meg.
A dekoritlemezek különféle alkalmazási területekhez szükséges különböző tulajdonságai megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A felhasználási
/ az alkalmazási területekhez,
a minőségi követelményekhez, a műszaki adatokhoz és a szállítási formátumokhoz tekintse meg a további adatlapokat.
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Figyelmeztetés! Élettartamuk alatt az EGGER dekoritlemezek felületeit rendszeresen kell tisztítani! Ápolási termékek használatára nincs szükség! Ne használjon koptató- vagy súroló hatású szereket (súroló porokat,
acélgyapotot), polírozókat, viaszokat, bútortisztítókat vagy fehérítőket. Ne használjon olyan tisztító termékeket, amelyek erős savakat vagy erős savas sókat tartalmaznak, mint pl. hangyasav és amino-szulfonsav alapú
vízkő-eltávolító savakat, lefolyó tisztítókat, sósavat, ezüst-tisztító szereket vagy sütő-tisztító szereket. Oldószerekkel végzett tisztításkor: tartsa be a baleset-megelőzési előírásokat! Nyisson ablakot! Nyílt lángot ne
használjon!
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Használjon papírtörülközőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót.
→ Nedves kendő használata után törölje le a felületet nedvesség szívó papírtörülközővel.

Fontos!
A csíkok rendszerint szerves oldószerekkel végzett tisztításkor, vagy hideg víz, piszkos
kendők vagy ablaktisztító szarvasbőr használatakor jelentkeznek. A tisztításkor
előforduló sötét foltok meleg vizes öblítéssel, majd utána háztartási
papírtörlőkendőveel végzett szárazra törléssel elkerülhetők.
Használjon tiszta meleg vizet, tiszta kendőket vagy törülközőket, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét).
Szerves
Tisztításra
Használjon csiszoló szer nélküli, normál tisztítószert , mosóport (különösen univerzális mosószert), folyékony szappant vagy kemény szappant.
oldószerek,
csak a
→ A tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a piszkot, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval.
pl. aceton,
keményedés
Ha szükséges, törölje át többször.
alkohol, benzin,
előtt
→ Távolítsa el a tisztítószer nyomait, a csíkok megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendőkkel (vagy inkább papírtörülközőkkel) törölje szárazra a felületet.
triklóretilén,
lehetséges;
Távolítsa el
Cserélje gyakran a kendőket.
MEK
azonnal,
víz vagy szerves
oldószer
használatával.
Szerves oldószerek (pl. aceton, alkoholok, benzin,
További
Víz vagy szerves
Ha a gyártás során ragasztókat vagy
kezelés
lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a
klóretilén, MEK). Körömlakk eltávolító.
oldószer
fertőtlenítő
gyártók tanácsát, hogy mely
Gondosan
szerrel
tisztítószerek alkalmasak leginkább a
távolítsa el
Fertőtlenítse
gyártás során esetleg előforduló
kézzel a gyantát
szennyeződések eltávolítására.
alkalomszerűen
vagy paraffint.
Kerülje a
kaparó kések
használatát használjon inkább
műanyag vagy fa

Szilikon
eltávolító
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EN_06/09
A műszaki változtatások és módosítások jogát
fenntartjuk.
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spatulákat.
Távolítson el
minden
anyagmaradványt
nedvszívó papír és
laposvas
használatával.
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával.
Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító termék
→ Bár csak rendkívül óvatosan, de híg fehérítő oldat is használható.
Megjegyzés Kalcium-karbonát tartalmú tisztító termékeket, vagy fehérítőt csak ritka alkalmanként használjon
Bizonyos
kréta
maradványok
savas
tisztítószerrel
(pl. 10 %-os
ecet- vagy
citromsavval)
távolíthatók
el.

Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerrel,
majd hántsa le vagy húzza le.

A színezék
maradványokat
néha kikeményedésüke
t követően kézzel el lehet
távolítani.

Tisztítás nem
lehetséges!
Kondenzációs
ragasztók vagy
reagens ragasztók
maradékai
többé már
nem távolíthatók
el.
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Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. Az ismertetett értékek gyakorlati tapasztalatunkon valamint kísérleteinken alapulnak, és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Csupán tájékoztatásra szolgál, és nem jelent garanciát a tulajdonságok meglétére, vagy adott
alkalmazási célra való alkalmasság tekintetében. A szabványokban esetlegesen előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, műszaki változtatások a folyamatos fejlesztés, a szabványokban , valamint a hivatalos szervek dokumentumaiban jelentkező
változások eredményeképpen történhetnek.
Ezért ennek a műszaki tájékoztatónak a tartalmát nem szabad használati útmutatónak, vagy jogilag kötelező érvényűnek tekinteni. Eltérő rendelkezés hiányában, általános szerződési feltételeink érvényesek.
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