TEHNIČNI LIST
Navodila za čiščenje in vzdrževanje EGGER laminatov

Čiščenje
S svojimi trpežnimi in higienično zatesnjenimi površinami EGGER laminati ne zahtevajo posebnega vzdrževanja. Površine laminatov
so izdelane iz dekorativnega papirja, impregniranega z melaminsko smolo in se praviloma zelo enostavno čistijo. To velja tudi za
strukturirane površine.
Za čiščenje ne boste potrebovali posebnih sredstev za nego površin. Ne uporabljajte loščil za pohištvo in čistil z vsebovanim voskom ,
saj boste tako lahko
zamašili pore na površinski strukturi laminatov in nastala bo lepljiva tanka plast, na kateri se bo kopičile nečistoče. Površine EGGER
laminatov morate
redno čistiti. Pri čiščenju uporabljajte blaga čistila. Čistila zlasti ne smejo vsebovati kakršnihkoli abrazivnih
snovi, saj boste v nasprotnem primeru lahko poškodovali ali razili površine. Nečistoče so lahko zelo različnih vrst od blagih in
svežih do trdovratnih in starejših. Madeži so lahko iz najrazličnejših snovi. Zaradi tega je pomembno, da površine laminatov
čistite pravilno. Zaradi zelo velikega števila možnosti, prosimo, glejte tabelo (strani 2 in 3). Ta tabela vsebuje navodila za
čiščenje in primere z opisi odstranjevanja različnih vrst nečistoč. Očitno je, da vsakokrat najprej poskusite površino očistiti najmanj
agresivno.

Vzdrževanje
Praviloma morate razlite tekočine, kot so čaj, kava ali vino očistiti nemudoma, saj čiščenje že posušenih madežev zahteva več truda. →
Pri dnevnem čiščenju upoštevajte navodila v nadaljevanju.
Goreči cigaretni ogorki ob dotiku poškodujejo površino laminata.
Vedno uporabljajte pepelnik.
Površin laminatov ne uporabljajte kot podlage za rezanje, saj bodo v nasprotnem primeru na še tako odporni površini laminata
nastale
ureznine. Za rezanje vedno uporabljajte primerno podlago (na primer rezalno desko).
Vročih kuhinjskih posod ne odlagajte neposredno s segrete kuhalne plošče
na površino laminatov, saj se zaradi temperature te posode lahko spremeni njen sijaj oziroma se ta površina poškoduje.
Za odlaganje vroče kuhinjske posode uporabljajte temperaturno obstojne podlage.
Razlite tekočine morate vsakokrat čim hitreje obrisati, zlasti na površinah v okolici izrezov in spojev, saj nekatere
snovi lahko po daljšem času izpostavljenosti spremenijo sijaj površine oziroma jo poškodujejo.

Ta priporočila veljajo zlasti za mat in sijajne površine laminatov. Te površine se ponašajo s posebnim videzom in otipom, vendar se tudi
hitreje obrabljajo. EGGER laminati izpolnjujejo zahteve EGGER standardov vodenja kakovosti in tudi zahteve veljavnih
standardov in uredb. EGGER laminate preizkušamo glede izpolnjevanja zahtev standarda EN 438-2:2005 in smo pri tem pozorni na vse
zahteve, povezane s kakovostjo.
Laminati različnih kakovosti, ki se zahtevajo za posamezne primere uporabe, izpolnjujejo vse predpisane zahteve. Za uporabo oziroma
u njo
povezane zahteve glede kakovosti, tehnične podatke in dobavljive velikosti, si oglejte podatkovne liste.
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→

Opozorilo! Površine EGGER laminatov morate redno čistiti skozi njihovo celotno življenjsko dobo. Za čiščenje ne potrebujete nobenih sredstev za nego oziroma vzdrževanje! Ne uporabljajte izplakovalnih
sredstev ali abrazivnih čistil (abrazivni praški, jeklena volna), loščil, čistil za pohištvo ali belil. Ne uporabljajte čistil z vsebovanimi močnimi kislinami ali močnimi solmi teh kislin, npr. sredstev za razapnitev
na osnovi mravljinčne kisline in amino kisline z vsebovanim žveplom, čistil za odmaševanje cevi, klorovodikove kisline, čistil za srebro ali čistil za kuhinjske pečice. Pri čiščenju s topili upoštevajte pravila za
preprečevanje nesreč! Odprite okna! V prostoru, kjer čistite, naj ne bo odprtega plamena!
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Prah,
nečistoče,
prah/
mastna
zmes
svinčnik,
kreda

Ostanki krede,
odtisi krede
(vodni
madeži),
rja

Kava,
čas,
sadni sok,
raztopina
sladkorja

Mast, olje,
prstni odtisi,
flomaster,
označevalni
flomaster
kemični svinčnik,
nikotinske
obloge,
(ostanki
katrana),
madeži gume

Ostanki voska,
(vosek za sveče,
sredstva
za snemanje s
preš),
voščene barvice

Šminka,
loščilo za
čevlje,
loščilo za
tla,
loščilo z
vsebovanim
voskom,
večnamens
ka sredstva
v
stiku (stick)

Bakteriološki
madeži
(ostanki mila,
izločki kože,
klice, kri,
urin, bruhanje)

Temna
področja,
ki nastanejo
po
čiščenju s
topili
(proge)

Vodene barvice,
sredstva za
jedkanje,
disperzijske barve,
v vodi topna
lepila,
disperzijska
sredstva
(polivinilacetat)

Firneži
z vsebovanimi
topili, barvila
in lepila
(ostanki firneža,
napršen firnež,
napršena barva,
označevalno
črnilo)

Dvokomponentni
firneži in
lepila,
sintetične smole
(npr.
poliuretanske
smole)

Silikoni,
tesnilna
sredstva,
loščila za
pohištvo

Organska
topila

Nemudoma
odstranite
(z vodo ali
organskim
topilom)

Drgnite do
suhega uporabite
odstranjeval
ec
silikona

Uporabite papirnate brisače, mehke in čiste krpe (suhe ali vlažne), gobice ali podobno.
→ Po brisanju z vlažno krpo obrišite še z vpojnimi papirnatimi brisačami.

Pomembno:
Proge običajno nastanejo po čiščenju z organskimi topili, po hladni vodi,
nečistih krpah ali po uporabi krpe iz jelenove kože. Za preprečevanje nastanka
prog oziroma površin drugega barvnega odtenka po čiščenju priporočamo, da
površine umijete s toplo vodo in jih nato do suhega obrišete z gospodinjskimi
papirnatimi brisačami.
Čiščenje je
Očistite z vročo vodo, krpami za čiščenje ali brisačami, mehko gobico ali krtačo (na primer krtačo z najlonskimi ščetinami).
Organska topila,
mogoče samo
Očistite z običajnim čistilom brez vsebovanih abrazivnih sredstev, pralnega praška (zlasti agresivnih detergentov), tekočega mila ali trdega mila.
na primer
v času, preden
→ Nečistoče odstranite z raztopino čistila ali jih predhodno namočite v odvisnosti od njihove intenzitete. Nato površino izperite s čisto v odo ali čistilom za steklo.
aceton,
se strdi;
Po potrebi večkrat obrišite.
alkohol, bencin,
→ Čistilo morate popolnoma odstraniti, saj boste tako preprečili nastanek prog po očiščeni površini. S čistimi, vpojnimi krpami (ali še bolje s papirnatimi
trikloretilen,
Z vodo ali
brisačami) obrišite površino do suhega.
organskim
MEK
topilom
Krpe za čiščenje menjajte pogosto.
morate odstraniti
takoj.
Organska topila (na primer aceton, alkohol, bencin,
Dodatna
Voda ali organsko
Pri uporabi lepil in firnežev v
obdelava z
proizvodnji priporočamo, da se
trikloretilen, MEK). Odstranjevalec laka za nohte.
topilo
razkužilom
posvetujete z izdelovalcem in tako
Z roko previdno
Primerno
izberete najprimernejša čistila za
odstranite vosek ali
odstranjevanje nečistoč, ki se med
razkužite
parafin. Ne
proizvodnjo lahko pojavijo.
uporabljajte
strgal. Uporabite
lesene ali plastične
lopatice. Morebitne
ostanke odstranite
z
vpojnim papirjem
in

Odstranjeva
lec
silikona
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in lepila
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napršena barva,
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tesnilna
sredstva,
loščila za
pohištvo

likalnikom.
Z detergentom, pralnim praškom ali čistilno pasto in vodo namočite in pustite namočeno čez noč.
Tekoča čistila z vsebovanim kalcijevim karbonatom.
→ Uporabite lahko blago raztopino belila, vendar bodite pri tem zelo previdni.
N.B. Tekočih čistil z vsebovanim kalcijevim karbonatom ali belilom ne uporabljajte pogosto
Nekatere
ostanke
krede lahko
odstranite s
kislimi čistili
(na primer 10
% ocetna ali
citronska
kislina).

Omehčajte z vodo ali organskim
topilom,
potem odstranite plast nečistoč oziroma
jo izvlecite.
Ostanke strjenih
barv je mogoče
včasih
odstraniti z roko.

Čiščenje ni
mogoče!
Ostankov
kondenzacije
lepil ali
reaktivnih lepil
ni več
mogoče
odstraniti.

EN_06/09
Pridržana pravica do sprememb in dopolnil.

Intenzivni,
trdovratni
madeži, dolgo
časa prisotni
madeži
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Ta tehnični listi smo izdelali na podlagi našega najboljšega vedenja. Informacije temeljijo na praktičnih izkušnjah kot tudi na preizkusih v lastnih laboratorijih ter odražajo naše trenutno razpoložljivo znanje. Namenjen je izključno podajanju informacij in ne predstavlja jamstva za
navedene lastnosti proizvodov ali primernost za določen namen uporabe. Za morebitne pomote, napake v standardih ali za tiskarske napake ne odgovarjamo. Poleg tega se lahko zaradi stalnega razvoja proizvodov kot tudi zaradi sprememb v standardih in predpisih pojavijo
tehnične spremembe. Vsebina tega tehničnega lista zato ni pravno zavezujoča in ne šteje kot navodilo za uporabo. Veljajo naši Splošni pogoji poslovanja, v kolikor ni navedeno drugače.
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