Péče o kuchyňské linky
Dvířka se standardním, drásaným, matným nebo lesklým povrchem
Po montáži dvířek na nábytek je vhodné přední stranu očistit od prachu, na zadní straně se mohou vyskytovat malé zbytky
lepidla, které se použilo během výroby. Tyto zbytky lepidla lze snadno omýt jemným, nejlépe bavlněným hadříkem
namočeným v teplé vodě nebo s přídavkem saponátu bez obsahu brusiva, písku, prášku a jiných abraziv. Na čištění
nepoužívejte houbičky ani drátěnky nebo jakékoliv podobné čisticí prostředky s drsným povrchem.
Dvířka s vysoce lesklou folií jsou opatřeny ochrannou folií, která má zabránit poškození povrchu během výroby dvířek, jejich
přepravy a montáže. Ochranná folie může být místy matná, částečně odlepená na ploše či na hraně nebo poškrábaná /ne však
do té míry, aby byla protržená a byla vidět spodní lesklá vrstva/. Tyto úkazy však nemají vliv na kvalitu samotné lesklé
vrstvy. Taro ochranná folie by měla být odstraněna až po namontování dvířek, kdy se již nepředpokládá další manipulace
s těmito dvířky. Po jejím odstranění mohou na lesklé vrstvě zůstat zbytky lepidla, které se jeví jako jemné škrábance nebo
skvrny. Tyto zbytky lepidla očistěte přiloženou utěrkou navlhčenou v syntetickém čistém lihu. Na odstranění lepidla zásadně
nepoužívejte jakékoliv jiné čisticí prostředky.
Doporučení pro běžné čištění – pro odstranění běžných skvrn od potravin, mastných stříkanců a usazenin vzniklých při
činnosti v kuchyni je vhodné tyto skvrny očistit co nejdříve přiloženou utěrkou navlhčenou v teplé vodě s přídavkem
saponátu. Čištění provádějte jemnými kruhovými pohyby. Povrch zásadně nečistěte silou na malé ploše a v jednom směru.
Přední stranu dvířek vždy otřete dočista a dosucha. Povrch dvířek s vysoce lesklou folií doporučujeme čisti nejlépe
přiloženou utěrkou nebo velmi jemnou bavlněnou utěrkou. V zásadě nepoužívejte čisticí prostředky s drsným povrchem,
organická rozpouštědla, ředidla, benzín, odlakovače, písek a podobné agresivní látky.
Pozor! – voda a pára mohou kuchyňskému nábytku ublížit. Nevystavujte proto váš kuchyňský nábytek dlouhodobě jejich
působení. Např. myčku nádobí otevřete až v okamžiku, kdy únik páry bude minimální.
U zboží či dílů, kde je přiložen návod k používání a ošetřování přímo od výrobce nebo dovozce (vodovodní baterie, dřezy,
osvětlení, elektrospotřebiče apod.) se řiďte pokyny v nich uvedených.
Skleněné plochy čistěte běžnými přípravky na čištění oken.
Čištění pracovních desek a korpusů
EGGER Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému uzavřenému povrchu žádnou speciální údržbu. Povrch
se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí, který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro
strukturované povrchy. Používání ošetřovacích prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících
čisticích prostředků vede k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy. Proto se
nesmějí používat. Povrch EGGER Laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly být použity šetrné
čisticí prostředky, které neobsahují žadné oděrové částice, neboť tyto by mohli zapříčinit změnu stupně lesku a tvorbu
škrábanin. Jelikož znečištění, počínaje lehkým a čerstvým až po silné a velmi odolné, může být zapříčiněno různými
substancemi, je správné čištění důležité. S ohledem na velké množství variant je třeba dbát údajů v přiložené tabulce
Je předpokládáno, že při prvním pokusu o vyčištění je vždy zvolen ten nejšetrnější postup.
Užívání pracovních desek a korpusů
Zásadně by znečištění nebo vylité substance jako čaj, káva, víno atd. měly být odstraněny neprodleně, neboť delší doba jejich
působení zvyšuje náročnost jejich vyčištění.
Při denním užívání by měly být dodrženy následující zásady:
Odkládání hořících cigaret a nedopalků na povrch laminátů vede k povrchovým poškozením. Vždy používejte popelník.
V zásadě by povrch laminátů neměl být používán jako podklad pro krájení, jelikož nůž zanechá řezné stopy i na odolném
laminátu. Vždy používejte krájecí prkénko.
Není vhodné odkládat horké nádobí jako např. hrnce, pánve atd. přímo z varné desky nebo trouby na laminátový povrch,
neboť vlivem tepla může dojít ke změně lesku nebo i poškození povrchu. Použijte vždy tepelně-izolační podložku.
Rozlité tekutiny by měly být vždy bezprostředně setřeny resp. odstraněny, neboť delší doba působení některých substrancí na
povrch laminátů může vést ke změně stupně lesku povrchu. Především v oblastech výřezů a spojů je nutné rozlité tekutiny
rychle a zcela odstranit.
Tyto doporučení platí obzvláště u matných a lesklých povrchů laminátů, jež zaujmou svým povrchem jak vzhledem tak i na
dotek, avšak zdůrazní stopy opotřebení. V zásadě splňují EGGER Lamináty vysoké kvalitativní standardy firmy EGGER,
jakož i platné normy a směrnice.
.
Údaje v tomto listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu
vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely
použití.
.

