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Műszaki tájékoztató
Tisztítási és karbantartási útmutató
EGGER dekoritlemezek

Tisztítás
Ellenálló és higiénikus, tömör felületének köszönhetően az EGGER dekoritlemez nem igényel különösebb gondozást. A
dekoritlemezek felülete melamingyantával impregnált dekorpapírból vagy kikeményített lakkból áll és a felületek
általánosságban könnyen tisztíthatók. Egyes dekoritlemezek, például a PerfectSense Matt vagy a Topmatt esetében felhívjuk a
felhasználók figyelmét arra, hogy ezek ujjlenyomat-taszító tulajdonságuknak köszönhetően kevésbé hajlamosak a
bepiszkolódásra. Ezek közé tartozik az ujjakról rákerülő izzadság is, feltéve, hogy nem használtak bútorfényezőt, viasztartalmú
tisztítószereket vagy zsíros bevonatot képező műanyagtisztító szereket. Viaszt tartalmazó bútorfényesítő és tisztítószereket
nem célszerű használni, mivel ezek hajlamosak arra, hogy eltömítsék a dekoritlemezek felszíni szerkezetét, és ragadós réteget
képezzenek, amely magához vonzza a koszt. Nincs szükség speciális ápolási termékek használatára.
Az EGGER dekoritlemez felülete általánosságban könnyen tisztítható és fontos a rendszeres tisztítása. A tisztításhoz
használjon enyhe tisztítószereket, például üvegtisztítót. A tisztítószerek nem tartalmazhatnak súroló hatású összetevőket, mivel
ezek tompíthatják a felület fényességét, vagy összekarcolhatják a felületet. A tisztítás gyakoriságát a felhasználási terület és a
szennyeződés mértéke határozza meg. Mivel sokféle szennyeződés előfordulhat, az enyhétől és frisstől az erőteljesebbig és
makacsig, és mivel számos különféle anyag jöhet számításba, elengedhetetlen a helyes tisztítási eljárás. A szennyeződés
típusától függően kövesse a következő oldalakon található tisztítási útmutatásokat. Elsőként nyilvánvalóan a legkevésbé
agresszív módszer alkalmazásával célszerű megkísérelni a felület megtisztítását.

Általános tisztítás
A szennyeződés típusától és mértékétől függően általános tisztítást igényelhet. A kereskedelmi forgalomban kapható zsíroldók
vagy erős tisztítószerek hatékonynak bizonyultak erre a célra. Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány példát a szóba jöhető
tisztítószerekre.
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Hogyan végezzük a tisztítást?
Permetezzen erős vagy zsíroldó hatású tisztítószert a dekoritlemez felületére.
Hagyja a tisztítószert hatni max. 5 percig.
Itassa fel / törölje le a tisztítószert nedves szivacskendővel, majd többször, alaposan öblítse át a szivacskendőt tiszta vízzel.
Ezután a megtisztított felületet a tisztítószer-maradványok eltávolítása, valamint a csík- és elszíneződésmentes eredmény
érdekében újra át kell törölni egy meleg vizes, tiszta szivacskendővel.
5. Végül törölje szárazra a megtisztított felületet egy tiszta pamut vagy papír törlőkendővel.
6. Az eredménytől függően az 1–5. lépések megismételhetők.
1.
2.
3.
4.

Használat előtt mindenképpen vegye figyelembe a gyártó előírásait és biztonsági utasításait, valamint a készítmény hatóidejét.

Karbantartás
Általánosságban a kiömlött folyadékokat, mint például teát, kávét, bort stb. célszerű azonnal feltisztítani, mivel ha hagyjuk
rászáradni, nagyobb erőfeszítést igényel az eltávolításuk. A napi használat során célszerű megfogadni az alábbi tanácsokat:
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.
Közvetlenül a dekoritlemez felületére lehetőleg ne tegyen forró főzőedényeket, például lábost vagy serpenyőt, mert a
hőhatás időtartamától függően a fényességi szint módosulhat, vagy a felület akár meg is rongálódhat. Mindig
használjon hőálló alátétet.
A kiömlött folyadékokat lehetőleg azonnal fel kell itatni vagy fel kell törölni, mivel ha a felület hosszabb ideig ki van téve
bizonyos anyagok hatásának, megváltozhat a dekoritlemez felületének fénye. A kiömlött folyadékokat mindig a lehető
leghamarabb el kell távolítani, különösen a kivágások és illesztések körüli területeken.
Az ajánlások kiváltképpen a matt és fényes dekoritlemezek felületére értendők. Ezeknek jellegzetes a kinézetük és a
tapintásuk, ugyanakkor jobban meglátszanak rajtuk a kopás és elhasználódás nyomai. Az erősen matt felületű PerfectSense
Matt (PM) és PerfectSense Topmatt (PT) termékek alapját ujjlenyomat-taszító tulajdonságú, lakkozott felület képezi. A sima és
szupermatt lakkozott felületek nem strukturáltak, ezért mechanikai behatások következtében jelentkezhetnek rajtuk az
elhasználódás nyomai. A közepestől a sötétig terjedő színek esetében az uni és a nyomtatott dekorfelületeken feltűnőbbek az
elhasználódás nyomai, mint a világosabb színű dekorok esetében. Ez a felület funkcióján nem ront, csupán a megjelenésére
van hatással.
Az EGGER dekoritlemezek teljes mértékben eleget tesznek az EGGER magas minőségi követelményeinek, valamint a
vonatkozó szabványoknak és előírásoknak. Az EGGER dekoritlemezeket az összes vonatkozó minőségi követelmény
tekintetében az EN 438-2 szabvány szerint vizsgálták meg. A dekoritlemezek különféle alkalmazási területekhez szükséges
különböző típusai megfelelnek ezeknek a követelményeknek. A vonatkozó minőségi követelmények és a műszaki adatok a
dekoritlemezek részletes adatlapján találhatók.
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Fontos tudnivalók:








Élettartamuk alatt az EGGER dekoritlemezek felületét rendszeresen tisztítani kell.
Ápolási termékek használatára nincs szükség.
Ne használjon csiszoló vagy súroló hatású szereket (pl. súrolóporokat, acélgyapotot).
Ne használjon polírozószereket, viaszokat, bútortisztító szereket vagy hipót.
Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek erős savakat vagy erős savas sókat tartalmaznak, mint pl. hangyasav és
szulfámsav alapú vízkő-eltávolító szereket, lefolyótisztítókat, sósavat, ezüsttisztító vagy sütőtisztító szereket.
Oldószerekkel végzett tisztításkor: tartsa be a baleset-megelőzési előírásokat! Nyisson ablakot! Nyílt láng használata tilos!
A csíkok rendszerint szerves oldószerekkel végzett tisztításkor vagy hideg víz, többször használt kendők vagy ablaktisztító
szarvasbőr használatakor jelentkeznek. A tisztításkor előforduló sötét foltok vagy csíkok meleg vizes öblítéssel, majd
háztartási papírtörlővel végzett szárazra törléssel elkerülhetők.
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1. Por, kosz, por/zsír keverék, ceruza, kréta
1.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt, puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen) vagy szivacsot. Nedves kendő használata után törölje le a
felületet nedvszívó papírtörlővel.

1.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Először habosítsa fel a tisztítószerből készített oldatot a felületen, hagyja hatni a szennyeződés fokának megfelelően, majd
mossa le tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval, és szükség esetén többször öblítse le. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok
megjelenésének megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A
papírtörlőt gyakran cserélje.
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2. Krétamaradvány, víznyom, rozsda
2.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

2.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje.

2.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy
hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók. Bizonyos krétamaradványok
savas tisztítószerrel (pl. 10%-os ecet- vagy citromsavval) távolíthatók el.

3. Kávé, tea, gyümölcslé, cukros folyadékok
3.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

3.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje.

3.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy
hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.
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4. Zsír, olaj, ujjlenyomatok, filctoll, golyóstoll, radírnyomok
4.1 Enyhe, friss szennyeződések
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

4.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje.

4.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy
hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

5. Viaszmaradványok (gyertya, leválasztószerek présgépekhez), zsírkréta
5.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

5.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Óvatosan, kézzel távolítsa el a gyantát vagy a paraffint. Kerülje a kaparókések használatát – használjon inkább műanyag vagy
fa spatulát. Távolítson el minden anyagmaradványt nedvszívó papír és laposvas használatával. Az ezt követő tisztításhoz
használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje.

5.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú folyékony
tisztítószereket vagy hipót csak ritkán használjon, magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.
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6. Ajakrúzs, cipőfényező, padlófényező, viaszos fényező
6.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

6.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje.

6.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy
hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók.

7. Potenciálisan baktériumokat tartalmazó foltok (szappanmaradványok,
levált bőrdarabok, mikrobák, vér, vizelet, hányadék)
7.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

7.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje. További fertőtlenítőszeres kezelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazzon.

7.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Éjszakára áztassa be mosószerrel vagy mosóporból és vízből készült pasztával. Cseppfolyós, kalcium-karbonát tartalmú tisztító
termék vagy híg hipós oldat is használható, de csak rendkívül körültekintően. Kalcium-karbonát tartalmú tisztítószereket vagy
hipót csak ritkán használjon. Magasfényű felületeken azonban ezek egyáltalán nem használhatók. További fertőtlenítőszeres
kezelést a vonatkozó előírásoknak megfelelően alkalmazzon.
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8. Oldószeres kezelés után megjelenő sötét foltok (csíkok)
8.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

9. Vízfestékek, korrozív anyagok, diszperziós festékek és diszperziós
ragasztók (PVAC)
9.1 Friss, enyhe szennyeződés
Használjon papírtörlőt; puha, tiszta kendőt (szárazon vagy nedvesen); szivacsot vagy hasonlót. Nedves kendő használata után
törölje le a felületet nedvszívó papírtörlővel.

9.2 Hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Használjon tiszta, meleg vizet, tiszta kendőt vagy törlőrongyot, puha szivacsot vagy kefét (pl. nejlon kefét). Használjon súroló
hatású összetevőt nem tartalmazó, normál tisztítószert, mosóport (lehetőleg erős mosóport), folyékony vagy kemény szappant.
Tisztítószerből készített oldattal távolítsa el a koszt, vagy hagyja felázni a szennyeződés fokának megfelelően, majd mossa le
tiszta vízzel vagy üvegtisztítóval. Ha szükséges, törölje át többször. Távolítsa el a tisztítószer nyomait a csíkok megjelenésének
megelőzése érdekében. Tiszta, nedvszívó kendővel (vagy inkább papírtörlővel) törölje szárazra a felületet. A papírtörlőt gyakran
cserélje. Ha a szennyeződést nem sikerült eltávolítani tisztítószeres oldattal, utókezelés lehetséges szerves oldószerrel, pl.
acetonnal, alkohollal, benzinnel vagy körömlakklemosóval.

9.3 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerrel, majd hántsa vagy húzza le. Erősen vízálló, módosított ragasztók esetében speciális
takarítási szolgáltatás igénybe vétele szükséges.

10. Oldószereket, színezékeket és ragasztóanyagokat tartalmazó lakkok
(lakkmaradványok, lakkpermetek, festékpermetek, tinta)
Ha a gyártás során ragasztókat vagy lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a gyártók tanácsát, hogy mely tisztítószerek
alkalmasak leginkább, a gyártás során esetleg előforduló szennyeződések eltávolítására.

10.1 Friss, enyhe szennyeződések és hosszabb ideje fennálló, normál szennyeződések
Azonnal távolítsa el szerves oldószer, pl. aceton, alkohol, folttisztító benzin vagy körömlakklemosó használatával.
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10.2 Erős, makacs szennyeződések, régi foltok
Puhítsa fel vízzel vagy szerves oldószerrel, majd hántsa vagy húzza le. Erősen vízálló, módosított ragasztók esetében speciális
takarítási szolgáltatás igénybe vétele szükséges. A festékmaradványokat megkeményedésüket követően néha kézzel el lehet
távolítani. A graffitik eltávolításához speciális tisztítási eljárásra van szükség.

11. Kettős összetevőjű lakkok és ragasztók, műgyanták, pl. Poliuretán
Ha a gyártás során ragasztókat vagy lakkokat használ, ajánlatos kikérnie a gyártók tanácsát, hogy mely tisztítószerek
alkalmasak leginkább a gyártás során esetleg előforduló szennyeződések eltávolítására.

11.1 Friss, enyhe szennyeződés
Tisztítás csak a megkeményedés előtt lehetséges. Azonnal távolítsa el víz vagy szerves oldószer használatával.

11.2 Hosszabb ideje fennálló normál, valamint erős, makacs szennyeződések és régi
foltok
Tisztítás nem lehetséges! Cseppfolyós ragasztók vagy reagensragasztók maradékai nem távolíthatók el.

12. Szilikon, tömítőanyagok, bútorfényező anyagok
12.1 Friss, enyhe szennyeződés
Dörzsölje le szárazon – szükség esetén használjon szilikoneltávolító szert.

Előzetes megjegyzés:
Ezt a műszaki tájékoztatót kellő gonddal, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze. A benne közzé tett információk a gyakorlati tapasztalatunkon, valamint kísérleteinken alapulnak
és tudásunk jelenlegi szintjét tükrözik. Kizárólag tájékoztató jellegűek, és nem jelentenek garanciát a termékjellemzők vagy az adott felhasználási módra való alkalmasság
tekintetében. A szabványokban előforduló hibákért, tévedésekért, illetve a nyomdahibákért nem vállalunk felelősséget. Továbbá, az EGGER dekoritlemezek folyamatos fejlesztése,
valamint a szabványok és a törvényi előírások változása miatt a műszaki tartalomban módosítások fordulhatnak elő. A jelen műszaki tájékoztató tehát nem minősül használati
útmutatónak, sem jogilag kötelező érvényűnek. Az általános szerződési feltételeink érvényesek.
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