NÁVOD K POUŽITÍ A OŠETŘOVÁNÍ NÁBYTKU
Nábytek chraňte před:
q
q
q
q

Dlouhodobým přímým slunečním zářením
Nadměrnou vlhkostí a nadměrným suchem
Extrémními teplotami
Koncentrovanými chemikáliemi

Povrchy z LKD
(laminované desky, lamina) čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou, při silném znečištění
s přídavkem saponátového prostředku. Po umytí vytřete plochy dosucha. Při čištění nepoužívejte
mechanických pomůcek (nože, škrabky apod.), ani čisticích prostředků s abrasivními (brusnými) složkami
jako AVA, VANAVAN a podobnými. Při jejich použití dojde k neopravitelnému poškození ploch!
Po očištění je možno aplikovat prostředky k ošetření povrchu nábytku proti usazování prachu, např.
PRONTO.

Povrchy dýhované a lakované (matné)
opatřené odolným polyuretanovým lakem čistěte měkkým hadříkem navlhčeným čistou vodou, při silném
znečištění s přídavkem saponátového prostředku. Po umytí vytřete plochy dosucha. Při čištění nepoužívejte
mechanických pomůcek (nože, škrabky apod.), ani čisticích prostředků s abrasivními (brusnými) složkami
jako AVA, VANAVAN a podobnými. Oprava takto poškozených ploch je nákladná a většinou vyžaduje
přebroušení a nový nátěr.
Po očištění povrch ošetřete příslušným prostředkem pro matné povrchy, je možno také použít přípravky
obsahující konzervační vosky.

Povrchy lakované do vysokého lesku
Doporučení pro čištění: Lakovaný nábytek nejdříve zbavte nasucho prachu antistatickou utěrkou.K
samotnému čištění používejte jen speciální čistící přípravky a leštěnky k tomu určené.Jinak základní údržbu
zvládnete i navlhčeným měkkým hadříkem a následným vytřením do sucha. K čistění se vůbec nehodí žádné
abrasivní čistící prostředky, na opak jako vhodnou doporučujeme utěrku z mikrovlákna, pozor však na její
kvalitu, používejte ty kvalitnější s označením A či AA.Pro údržbu existuje na trhu také velké množství
ochraných impregnačních vosků (přípravek MPA-V od firmy Festool, nebo přípravky firmy MIRKA).
Upozornění:Povrchy ve vysokém lesku vyžadují pečlivé zacházení a jsou podstatně náchylnější na
poškrábání, než všechny ostatní plochy Vašeho nábytku, proto je nutné k tomu také takto přistupovat a věnovat
těmto povrchům patřičnou péči a ochranu.

Povrchy foliované - matné
Doporučení pro čištění: Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty. Slučitelnost konkrétního
prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě. Skvrny od silně zabarvených substancí
smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte
zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny,
lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby
zopakujte. V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20
% (Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken). Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou
vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.
Upozornění: Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii
zanechat stopy! Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění fóliovaných nábytkových povrchů vhodné.
Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla, odlakovače nebo
koncentrovaný alkohol.
Povrchy foliované - lesklé
Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek. Nejedná se o
povrchovou úpravu „vysoký lesk“!
Doporučení pro čištění: Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při
dopravě, manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie! Poté
můžeme použít teplou vodu a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek napuštěných čistícím
roztokem (např. Sonax Clean a Drive).
Upozornění: Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním,
poškrábáním a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.
Povrchy z masivního dřeva ošetřujeme stejně jako povrchy dýhované.
Povrchy z hliníku, broušeného hliníku a nerezu ošetřujte pouze měkkým hadříkem, případně mírně
navlhčeným čistou vodou.
Povrchy ze skla ošetřujte přípravky určenými k čištění skla. Pozor na potřísnění lakovaných ploch těmito
přípravky!
Povrchy z polykarbonátu ošetřujte přípravky snižujícími elektrostatické napětí. Pozor na poškrábání
povrchu!
Výrobky s vlastním návodem k ošetření ošetřujte podle tohoto návodu stanoveného výrobcem!

