
     

               

 

                                                                    

 

BROSZURA TECHNICZNA 
Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji laminatów EGGER 

 

Czyszczenie 
Z uwagi na swoją odporną, higieniczną i zwartą powierzchnię laminaty firmy EGGER nie wymagają żadnych szczególnych form konserwacji. 

Powierzchnie laminowane składają się z papieru impregnowanego żywicą melaminową i zasadniczo są bardzo łatwe w czyszczeniu. 

Dotyczy to również powierzchni ze strukturą. 

Zbędne jest zastosowanie środków pielęgnacji. Środki do polerowania i czyszczenia zawierające wosk nie powinny być stosowane, 

ponieważ mają tendencję do wypełniania struktury laminatów i tworzenia wiążącej brud warstwy. Powierzchnie laminatów EGGER powinny 

być regularnie czyszczone. W przypadku konieczności specjalnego czyszczenia, należy zastosować łagodne środki do pielęgnacji. Przy 

czym trzeba zwrócić szczególną uwagę, aby nie zawierały substancji ścierających, które mogłyby spowodować zmianę stopnia 

połysku lub zarysowania powierzchni. W zależności od rodzaju zabrudzenia, począwszy od lekkich i świeżych aż po silne i uporczywe 

pozostawione przez różne substancje, niezwykle istotny jest dobór odpowiedniej metody czyszczenia. Ze względu na różnorodność 

możliwości prosimy zapoznać się z tabelą (patrz strony 2, 3 i 4). W tabeli przedstawiono wskazówki i przykłady ilustrujące konkretne 

problemy związane z zabrudzeniami. Oczywiście najłagodniejsza metoda powinna być zastosowana w pierwszej kolejności. 

 

Konserwacja 
  Zasadniczo wszelkie zabrudzenia czy rozlane substancje, jak herbata, kawa, wino itp., powinny zostać niezwłocznie wytarte, gdyż po     
  wyschnięciu są trudne do usunięcia. Podczas codziennego użytku należy wziąć pod uwagę następujące wskazówki: 

Zapalony papieros umieszczony na powierzchni laminatu spowoduje jej uszkodzenie. 

Należy zawsze używać popielniczki. 

 
Powierzchni laminowanej nie należy wykorzystywać, jako materiału podkładowego do krojenia, ponieważ cięcie nożem 

pozostawia ślady, nawet na powierzchniach o bardzo dużej wytrzymałości.  Należy zawsze używać deski do krojenia. 

 
Należy unikać odstawiania gorących naczyń kuchennych takich jak garnki i patelnie, bezpośrednio z płyt grzewczych lub 

piekarników na powierzchnie laminatów, ponieważ może to prowadzić do zmatowienia lub uszkodzenia powierzchni. 

Należy zawsze używać podstawek odpornych na działanie wysokich temperatur. 

 
Należy bezzwłocznie wycierać rozlane płyny, szczególnie wokół wykrojów i połączeń, ponieważ dłuższe działanie niektórych 

substancji może prowadzić do zmatowienia powierzchni laminatów. 

 
Powyższe zalecenia dotyczą w szczególności laminatów matowych i wykończonych w połysku. Mają one swój wyjątkowy wygląd i dotyk, ale 

są bardziej narażone na zużycie i uszkodzenia. Generalnie laminaty EGGER spełniają wysokie zakładowe standardy jakości oraz 

obowiązujące normy i   regulacje. Laminaty EGGER kontrolowane są zgodnie z normą EN 438-2 pod kątem spełnienia wszystkich 

istotnych wymagań jakościowych. 

Różne jakości laminatów dostosowane są do konkretnych zastosowań i spełniają określone dla nich wymagania. Właściwości oraz obszary 

zastosowania, wymogi jakościowe oraz dane techniczne, a także oferowane formaty znajdą Państwo w dedykowanych kartach 

technicznych. 

Uwaga! Podczas użytkowania należy regularnie czyścić powierzchnie laminatów EGGER! Środki pielęgnacyjne nie są konieczne!  

Nie należy używać środków ściernych (proszek ścierny lub wełna stalowa) past, wosków, środków do czyszczenia mebli lub wybielaczy! 

Nie należy używać środków czyszczących zawierających stężone kwasy lub stężone sole kwasów np. środków do usuwania kamienia na       
bazie kwasu mrówkowego lub kwasu aminosiarkowego, środków do udrażniania rur, kwasu solnego, środków do czyszczenia    
piekarników itd. 

Podczas czyszczenia rozpuszczalnikami: przestrzegać przepisów o zapobieganiu wypadkom! Otworzyć okna! Nie używać otwartego 
ognia! 

 
Uwaga tymczasowa: Ten arkusz danych technicznych został starannie opracowany zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Podane informacje oparte są na praktycznym doświadczeniu, testach wewnętrznych i 
odzwierciedlają nasz obecny poziom wiedzy. Jest przeznaczony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi gwarancji pod względem właściwości produktu ani jego przydatności do określonych 
zastosowań. 
Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, błędy w standardach lub błędy w druku. Ponadto zmiany techniczne mogą wynikać z ciągłego rozwoju laminatów EGGER, a także ze zmian norm i 
dokumentów prawa publicznego. Treści tej karty danych technicznych nie należy zatem uważać za instrukcje użytkowania ani za prawnie wiążące. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe.



  

                    

  

                  

 









  

                    

  

                  

 





  

                    

  

                  

 


