Dôležité informácie a upozornenia pre zákazníka
Čistenie a ošetrovanie :
1. fóliovaných dvierok
2. fóliovaných dvierok – supermat
3. fóliovaných dvierok – patina
Povrch dvierok nikdy nečistíme na sucho!!!
Škvrny a nečistoty je nutné odstrániť ihneď po znečistení povrchu dvierok. Nečistoty nikdy
nenechajte zaschnúť !
Na čistenie používajte vždy čistú, vlhkú, mäkkú handričku alebo utierku z mikrovlákna, najlepšie
bielej farby alebo takú, ktorá nepúšťa farbu. Nepoužívajte utierky obšité syntetickou niťou alebo
visačkou, ktorá môže povrch poškriabať !
Znečistený povrch môžete utrieť jemnou čistou vlhkou handričkou namočenou v roztoku vlažnej
vody a bežného čistiaceho prostriedku.
Po obschnutí povrchu, dvierka jemne ošetrite bežne dostupným prípravkom Clin Multi Shine
Ako špeciálny prostriedok na ručné čistenie nábytkových dielcov je možné použiť Hraniclean 08.
Nezanecháva na čistenom povrchu žiadny povlak, rýchlo sa odparuje.
Hraniclean 08 máme v našej ponuke alebo je dostupný vo firme Hranipex.
Na čistenie dvierok NEPOUŽÍVAJTE:
- čistiace prostriedky s obsahom piesku, prášku, tekutého prášku a iných drobných čiastočiek,
prípadne hubky s drsným povrchom.
- farebné čističe, odlakovače ani bieliace/oxidačné prípravky a organické rozpúšťadlá (toluén,
acetón ), ktoré reagujú s PVC a narušujú jeho štruktúru.
- vysokotlaké vodné a parné čističe.
Je dôležité, aby sa čistiace prostriedky nedostali na nechránené miesta ( hrany po orezaní fólie,
otvory na závesy, otvory na úchytky, otvory na sklo ).
Dvierka namontované pri vstavaných spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a umývačkách
riadu sú vystavené mimoriadne škodlivému pôsobeniu vysokej teploty a vodnej pary. Pred
otvorením dvierok na týchto domácich zariadeniach skontrolujte ukončenie programu aj s
odvetraním vysokej teploty alebo vodnej pary. Nenechávajte dvierka pootvorené bezprostredne po
ukončení programu.
Vzhľadom k vysokým dosahovaným teplotám, odporúčame inštalovať pri vstavaných
spotrebičoch, teplovzdušných rúrach, griloch a pod. ochranné lišty zabraňujúce pôsobeniu tepla
priamo na dvierka v ich blízkosti. Ochranné lišty k elektrospotrebičom máme v našej ponuke.
Vyvarujte sa kontaktu dvierok s tvrdými, ostrými, prípadne horúcimi predmetmi !!!

