PŁYTY LAMINOWANE
ZASADY PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA
PŁYT LAMINOWANYCH.
Oferta płyt meblowych Kronospan obejmuje produkty o różnym wykończeniu powierzchni od
matów, przez połyski po struktury imitujące pory drewna, betonu czy zupełnie gładkie.

Świeże zabrudzenia
Niewielkie, świeże zabrudzenia nie wymagają skomplikowanego, głębokiego
czyszczenia. W większości wypadków wystarczy przetrzeć powierzchnię na sucho
lub mokro miękką ściereczką czy gąbką.
Po przetarciu na mokro należy pamiętać
o osuszeniu powierzchni papierowym
ręcznikiem czy ściereczką z mikrofibry.
Intensywne zabrudzenia
Gdy mamy do czynienia z intensywniejszym zabrudzeniem dopuszczalne jest
użycie łagodnych środków czyszczących/
artykułów gospodarstwa domowego,
należy jednak pamiętać aby środki te nie
zawierały komponentów barwiących lub
substancji ścierających. Dopuszczalne jest
użycie miękkiej gąbki lub szczoteczki. Po
użyciu substancji czyszczącej należy pamiętać o zmyciu jej letnią wodą i osuszeniu powierzchni.
Zapobieganie powstawaniu smug
Czyszczenie powierzchni na mokro z użyciem zimnej wody może powodować
powstawanie smug, aby uniknąć tego
nieestetycznego efektu rekomendujemy
czyszczenie z użyciem ciepłej (nie gorącej) wody. Po przetarciu na mokro pamiętajmy o osuszeniu powierzchni miękkim,
chłonnym materiałem. Unikajmy czyszczenia powierzchni irchą czy nieodpowiednim „zużytym” materiałem.

Płyty o głębokich strukturach
Czyszczenie płyt o głębokich strukturach
nie różni się znacząco od ogólnych zasad
wymienionych powyżej, jedynym istotnym elementem jest czyszczenie zgodnie
z kierunkiem struktury powierzchni.
Płyty o powierzchniach matowych
Płyty laminowane o powierzchniach matowych mogą być bardziej narażone na
oddziaływanie tłustych plam, należy je
możliwie jak najszybciej usunąć aby nie
uszkodzić powierzchni. Płyty w matowym
wykończeniu bezwzględnie wymagają
stosowania miękkich materiałów czyszczących.
W procesie czyszczenia płyt laminowanych nie
należy stosować:
• twardych szczotek/druciaków,
• proszków do prania/czyszczenia,
• silnych środków czyszczących zawierających
kwasy,
• substancji wybielających.
Wszelkie szorstkie, chropowate produkty używane do czyszczenia powierzchni mogą powodować nieodwracalne uszkodzenia na powierzchni
płyty. Bezwzględnie niewskazane jest także używanie czyszczących urządzeń parowych.
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