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Instrukcja użytkowania
Polygloss SR, Polymatt SR, Polygloss Dekor
Do konserwacji wyżej wymienionych materiałów muszą być używane jedynie nie agresywne środki
czyszczące, niezależnie czy jest to powierzchnia drewniana, laminat czy folia. Do agresywnych
środków czyszczących zaliczają się proszki oraz inne środki ścierające, jak również środki z wysoką
zawartością kwasów lub innych substancji aktywnych chemicznie. Nie polecane są również
produkty czyszczące z wysoką zawartością rozpuszczalników lotnych. Mogą być one zbyt mocne
dla powierzchni frontu i po dłuższym czasie go uszkodzić.
Z tych właśnie powodów zaleca się nie nakładać na powierzchnię żadnych środków
ścierających, środków polerujących do mebli, wosków podłogowych, rozpuszczalników
celulozowych ani z żywic syntetycznych, acetonu ani innych podobnych
środków
czyszczących. Prosimy nie używać wełny stalowej ani gąbek do zmywania naczyń.
Pod żadnym pozorem nie należy czyścić powierzchni frontu za pomocą oczyszczaczy parowych.
Z biegiem czasu wilgoć przenikająca przez powierzchnię może ja uszkodzić.
Należy też unikać szorstkich tkanin czyszczących. Dotyczy to również drugiej strony standardowej
gąbki do zmywania, która może pozostawić zarysowania.
Aby uniknąć uszkodzeń powierzchni, folię protekcyjną należy zdjąć dopiero po zmontowaniu
mebla.
Aby wyczyścić powierzchnię potrzebna jest jedynie miękka ściereczka i ciepła woda z kilkoma
kroplami detergentu lub środka do czyszczenia okien. Ważne jest aby po umyciu wytrzeć
powierzchnię do sucha miękką ściereczką, najlepiej z microfibry.
Plamy, szczególnie te z mocno farbujących substancji i odprysków tłuszczu, muszą być usuwane
dużą ilością wody, jeżeli to konieczne z dodatkiem normalnego, nie ściernego środka czyszczącego.
Po umyciu należy usunąć letnią wodą wszelkie pozostałości mydła i wytrzeć do sucha irchową
ścierką. Plamom nie powinno pozostawiać się do wyschnięcia. Istnieje wtedy niebezpieczeństwo
że wyschniętych plam lub substancji, które pozostawały na froncie przez długi czas i wniknęły
w jego powierzchnie, nie da się już wyczyścić,.
Szczególnie uporczywe plamy mogą zostać usunięte za pomocą zwykłego plastic cleaner’a
lub środka do mycia okien. Zaleca się przetestowanie środka czyszczącego na powierzchni
niewidocznej.

Informacje te oparte są na naszej najnowszej wiedzy i doświadczeniach.

