Pracovné dosky DUROPAL - odolné voči*
Melamínová živica je najtvrdšia zo všetkých synteticky vyrábaných organických materiálov.
To je tiež dôvod vysokej odolnosti voči opotrebeniu a poškriabania vysokotlakého laminátu
- HPL. Vysoká odolnosť tohto materiálu je ale umožnená tiež vďaka pružnosti fenolitickej
živice.
Tieto vlastnosti vysvetľujú vysokú odolnosť HPL voči chemikáliám a teplu. Zhášanie horiacej
cigarety na povrchu HPL je jednou zo skúšok kvality stanovenej v BS / EN 438, ktorá určuje
všetky ostatné vlastnosti dôležité pre užívateľa.
Avšak, dná niektorých kuchynských nádob môžu by ť veľmi horúce a preto doporučujeme
používať ochranné podložky.
* Vyhovujúce BS / EN 438

DUROPAL

®

Pokyny pre čistenie
Nie je nič jednoduchšieho, ako je čistenie a starostlivosť o kuchynské dosky DUROPAL.
Čistenie kuchynských dosiek DUROPAL je skuto čne jednoduché. Zvyčajne stačí vlhká
handra, na mastnoty obyčajný kuchynský saponátový prostriedok. Hrubšie nečistoty sa
dajú odstrániť organickým rozpúšťadlom ako je denaturovaný lieh alebo alkohol.
Môžete použiť tiež kefy s tvrdými štetinami (v žiadnom prípade drôtené kefy).

Ľahké škvrny / nečistoty

Čistenie:
suché alebo vlhké papierové utierky,
handry alebo hubky.

Normálne škvrny / nečistoty

Čistenie:

napr.tuky,oleje,odtlačky prstov,hrdza,džús,káva,

mäkkou handričkou alebo nylónovou kefou

čaj,vosk,krv atď.

a tekutým pieskom,mäkké mydlo,toaletné
mydlá, alebo umývacie saponáty. Ak je to
nutné,nechajte nachvíľu pôsobiť a potom
dôkladne opláchnite čistou vodou.
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Hrubé škvrny / nečistoty

Čistenie:

napr. škvrny spôsobené dlhodobým pôsobením

Tekutý piesok.

čajov,kávy,ovocnej š ť avy atď.
napr. ceruzka, atrament,guličkové pero,fixky,

Organické rozpúštadlá ako je acetón (odla -

rúže,pastelky,vosk,krém na topánky,nikotín,

kovač),denaturovaný lieh,benzín. Prečítajte si

laky na nechty

pozorne návod výrobcu !!!

Farby, laky, tlačiarenské farby

ODSTRÁŇTE OKAMŽITE !!!

Disperzné lepidlá (vodná báza)

Voda, alebo organické rozpúšťadlá.

Dvojzložkové lepidlá,močovino-formaldehydové lepidlá,

ODSTRÁŇTE OKAMŽITE !!! Nenechať zatvrdnúť.

fenolové živice a pod.

Život s Vašou kuchynskou doskou
Nekrájajte mäso, zeleninu ani ostatné potraviny priamo na kuchynskej doske - vždy
používajte doštičku. Panvice, žehličky a iné na vysokú teplotu rozpálené spotrebiče alebo
nádoby odkladajte na špeciálne podložky.
Použitiu abrazívnych alebo agresívnych čistiacich prostriedkov sa treba vyhnúť, pokiaľ by mali
mať nepriaznivý účinok na pracovnú plochu.
Rezy a ryhy budú vždy viac viditeľné na tmavých dekoroch a lesklom povrchu.

Povrchy HPL laminátov určené iba na frontové (vertikálne použitie):

LL - ilúzia

Čistenie povrchu ilúzia:

HG - lesk
- doporučujeme čistiť švédskou handričkou namočenou
do obyčajnej vody.

tel.036/6330870, fax.036/6330870, mob.0908/720614,0917/617293
0917/740894
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www.stolarcoop.sk
stolar@stolarcoop.sk

