Důležité informace a upozornění při čištění a
ošetřování lesklých foliovaných dvířek a dvířek
SENOSAN

Z důvodu ochrany dvířek při přepravě a manipulaci je plocha lesklých dvířek pokrytá
ochranou fólií. Po kompletním ukončení montáže nábytku a na dosažení požadovaného lesku je
třeba ochrannou fólii velmi opatrně stáhnout.
Lesklá dvířka: Po odstranění ochranné fólie doporučujeme 21 dní lesklý povrch fólie nečistit!
Dvířka SENOSAN: Po odstranění ochranné fólie není třeba čekat na vytvrzení povrchu.
Povrch dvířek nikdy nečistíme na sucho!!!
- Skvrny a nečistoty je nutné odstranit ihned po znečištění povrchu dvířek. Nečistoty nikdy
nenechte zaschnout!
- K čištění používejte vždy čistý, vlhký, měkký hadřík nebo utěrku z mikrovlákna, nejlépe bílé
barvy nebo takovou, která nepouští barvu. Nepoužívejte utěrky obšité syntetickou nití nebo
visačkou, která může povrch poškrábat!
- Znečištěný povrch můžete otřít jemným čistým vlhkým hadříkem namočeným v roztoku
vlažné vody a běžného čistícího prostředku.
- Po oschnutí povrchu dvířka jemně ošetřete běžně dostupným přípravkem Clin Multi Shine.
- Jako speciální prostředek na ruční čištění nábytkových dílců je možné použít Hraniclean 08.
Nezanechává na čištěném povrchu žádný povlak, rychle se odpařuje. Hraniclean 08 máme v naší
nabídce nebo je dostupný ve firmě Hranipex.
Na čištění dvířek NEPOUŽÍVEJTE:
- čisticí prostředky obsahující písek, prášek, tekutý prášek a jiné drobné částečky, případně
houbičky s drsným povrchem;
- barevné čističe, odlakovače ani bělicí / oxidační přípravky a organická rozpouštědla (toluen,
aceton), které reagují s PVC a narušují jeho strukturu;
- vysokotlaké vodní a parní čističe;
Je důležité, aby se čisticí prostředky nedostaly na nechráněná místa (hrany po oříznutí fólie,
otvory na závěsy, otvory na úchytky, otvory na sklo). Dvířka namontovaná u vestavěných
spotřebičů, teplovzdušných trub, grilů a myček nádobí jsou vystavena mimořádně škodlivému
působení vysoké teploty a vodní páry. Před otevřením dvířek na těchto domácích zařízeních
zkontrolujte ukončení programu i s odvětráním vysoké teploty nebo vodní páry. Nenechávejte
dvířka pootevřená bezprostředně po ukončení programu. Vzhledem k vysokým dosahovaným
teplotám doporučujeme instalovat u vestavěných spotřebičů, teplovzdušných trub a grilů
ochranné lišty zabraňující působení tepla přímo na dvířka v jejich blízkosti. Ochranné lišty k
elektrospotřebičům máme v naší nabídce.
Vyvarujte se kontaktu dvířek s tvrdými, ostrými, případně horkými předměty!

