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LAMINO
LTD - laminované dřevotřískové desky
Povrch nábytku se všeobecně snadno čistí. Toto platí také pro strukturované povrchy.
Pro čištění doporučujeme čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami
(suchými/vlhkými) nebo houbičkou.
Při vlhkém otírání osušit savou papírovou utěrkou nebo utěrkou z mikrovlákna. Čištění horkou vodou,
čistým hadrem nebo jemnou utěrkou, měkkou houbičkou nebo měkkým kartáčem. Použít běžně
dostupné čistící prostředky pro domácnost, tekuté nebo jádrové mýdlo, bez abrazivních složek.
Následně za vlhka přetřít čistou vodou a čistící prostředek bezezbytku odstranit, aby se zamezilo
tvorbě šmouh. Potom povrchovou plochu osušit savou textilní nebo papírovou utěrkou.
Čištění je lépe provádět ve směru struktury povrchové plochy.

Pozor na vlhkost
Vyhýbejte se vlhkosti, horkým předmětům a působením páry při vaření. Udržujte plochy nábytku
suché a případné velké množství vlhkosti neprodleně odstraňte suchou savou látkou.

V žádném případě nepoužívejte:






brusné nebo odírající prostředky
(brusný prášek, čistící houbičky s drsnou stranou, ocelová vlna )
leštící prostředky, čistící prostředky na nábytek, bělící prostředky
čistící prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi
přístroj na čištění parou
zabarvené čističe ani ředěné či koncentrované
Barviva mohou na laminu zanechat stopy!
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SENOSAN
MDF desky s nalisovaným povrchem z akrylátu ve vysokém lesku
SENOSAN - jeho povrch je dobře znám pro jeho unikátní stupeň lesku a hloubku barev.
Po odstranění PE ochranné fólie se povrch stává velice citlivý. Řešením je zanechání samo přilnavého
PE - filmu na povrchu, který činí povrch měkký a může se časem ještě využít.
Akrylátový povrch je sám o sobě hydroskopický (schopnost pohlcovat vodu), což znamená obsah
vody v normálním vlhkém prostředí, což je potřebné k dosažení konečné tvrdosti akrylátu.
Tvrdnutí může trvat celý týden, někdy i déle. Jestliže je potřeba proces urychlit, doporučujeme čištění
povrchu roztokem vody a tekutého mýdla (1% tekutého mýdla).
Pro nanesení roztoku používejte pouze měkké tkaniny.

Důležitá poznámka!
Opticky a s ohledem na stupeň lesku, lze SENOSAN srovnávat s leskem povrchu u piána.
Jasně zdůrazňujeme, že nelze použít žádných brousících a drsných čistících materiálů, které by mohly
tento lesklý povrch poničit, a za žádných okolností nepoužívat čistící materiál obsahující alkohol,
ten je často obsažen v čističích na sklo.

Čištění
Doporučujeme použít pouze anti-statické přípravky, které zabraňují vytvoření statického výboje.
Dále doporučujeme použít leštící přípravek při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání.
Vyvarujte se tudíž použití běžných antistatických čističů.
Doporučujeme použít čističe řady SANOSAN Ultra Gloss Superpolish - DGS.
Před leštěním povrch omyjte mýdlových roztokem a pečlivě vysušte. Potom přípravek nanesete
na bavlněnou tkaninu a rovnoměrně naneste na celou plochu, i malé množství přípravku je vysoce
efektivní. Nechte působit. Po 20 minutách přeleštěte povrch krouživými pohyby - použijte čistou
bavlněnou tkaninu.

Údržba
Doporučujeme po odstranění ochranné fólie nechat akrylát pořádně vytvrdnout – neumývat!
Povrch vyzraje a bude odolnější. Po té můžete použít přípravek Ultra Gloss Superpolish - DGS.
Výrobek je ekologický nezávadný, lze jej použít v prostoru kuchyní.
Ochrana povrchu by měla být zopakována přibližně po 1 roce (jakmile již povrch není tolik lesklý).

Návod od dodavatele Demos na SENOSAN návod, údržba a čištění.
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PRACOVNÍ DESKY S LAMINÁTOVÝM POVRCHEM
Lamináty nevyžadují díky svému odolnému, hygienickému a uzavřenému povrchu žádnou speciální
údržbu. Povrch se skládá z dekoračního papíru impregnovaného melaminovou pryskyřicí,
který je všeobecně snadno čistitelný. To platí i pro strukturované povrchy. Používání ošetřovacích
prostředků je přebytečné. Aplikace nábytkových politur a vosk obsahujících čisticích prostředků vede
k zanášení povrchové struktury laminátů a k tvorbě lepivé, nečistoty zachytávající vrstvy.
Proto se nesmějí používat. Povrch laminátů by měl být pravidelně čištěn. K nutnému čištění by měly
být použity šetrné čisticí prostředky, jenž neobsahují žádné částice, které by mohli zapříčinit změnu
stupně lesku a tvorbu škrábanců. Je však nutné vyvarovat se abrazivním čistidlům, voskům, bělidlům,
nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických
čističů.
Pracovní desky nevyžadují díky své odolné hygienické a neprodyšně povrchové úpravě žádnou
zvláštní péči. Povrchové plochy jsou všeobecně snadno čistitelné. V zásadě by se měly zašpiněné
nebo rozsypané substance jako je čaj, káva, víno atd. neprodleně odstranit, protože delší doba jejich
působení zvyšují náročnost čištěni. Při nezbytném čištění musí byt použity šetrné prostředky.
Při denním používání by měly být respektovány následující zásady:





Odložení hořících cigaret na povrchové plochy pracovních desek vede k jejich poškození.
Vždy používejte popelník.
V zásadě by se povrchové plochy pracovních desek neměly používat jako plochy k řezání,
protože řezy nožem zanechávají řezné stopy i na odolném povrchu laminátu.
Vždy používejte prkénko na krájení.
Vyvarujte se odstavení horkého kuchyňského nádobí jako např. hrnců, pánví atd. přímo z
varné desky na pracovní plochu. Vlivem horka může dojít k změně stupně lesku nebo
poškození povrchové plochy. Vždy používejte odolnou podložku proti horku.

Rozlité tekutiny
Rozlité tekutiny by měly byt neprodleně otřeny popř. jinak odstraněny, protože delší doba působení
určitých substanci může na pracovní ploše vyvolat změnu stupně lesku. Rozlité tekutiny se musí
důsledně a rychle vytřít především v oblastech výřezů a spojů pracovních desek.

Vysoký lesk
Povrchová struktura vysoký lesk disponuje specifickými optickými vlastnostmi, které zapříčiňují, že
stopy po denním užití mohou být více znatelné. I přes povrchové ošetření melaminovou pryskyřicí a
moderní technologické postupy je struktura vysoký lesk na rozdíl od běžných standardních
povrchových struktur více náchylná k poškrábání vyvolaným mechanickým působením.
Ve srovnání se standardními povrchovými strukturami, které svou texturou činí stopy po běžném
užití nenápadné, je případný oděr povrchové struktury vysokého lesku více patrný.

PD Egger
PD Kronospan
Více info na www.egger.com
Více info na www.kronospan.cz
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GRANITOVÉ DREZY
Údržba granitových dřezů je velice jednoduchá a nenáročná. Díky jedinečným vlastnostem použitého
materiálu se na povrchu neusazují nečistoty a nezůstávají na něm ani viditelné skvrny po zaschlých
kapkách vody. K udržení pěkného a čistého vzhledu dbejte následujících rad:

Před prvním použitím
Dřez otřete hadříkem namočeným do malého množství rostlinného oleje.
Po otření opláchněte a utřete dosucha. Tento postup vždy po několika měsících zopakujte.

Po každém použití
Doporučujeme omýt dřez teplou vodou s přídavkem běžného saponátu. V případě většího znečištění
můžete použít tekutý čistící prostředek. Povrch pak otřete jemným hadříkem.
Drátěný košík čistěte pouze jemnými prostředky, zabráníte tak usazení práškového povlaku.
Tento způsob postačí k zachování čistého dřezu bez skvrn a nečistot.

Čištění, styk s chemikáliemi
Materiál, ze kterého je dřez vyroben, je odolný proti nepřiměřenému obrušování a odření, přesto
je nutné vyvarovat se čištění drsnými materiály (drátěnka apod.) a nepoužívat agresivní chemikálie,
nevhodné jsou zejména abrazivní čistidla, čpavek, žíravina, přípravky na bázi chlóru, kyselina
citrónová nebo mravenčí a neředěné přípravky na odstranění rzi.
Tyto všechny poškozují a znehodnocují strukturu dřezu.
Pokud náhodou dojde ke styku těchto látek s povrchem dřezu, důkladně jej opláchněte vlažnou
vodou a utřete dosucha. Chromové prvky nikdy nedrhněte pískem, ale očistěte měkkým hadříkem
a běžným čistícím prostředkem.

Údery, mechanické poškození
Dřezy jsou dostatečně odolné a tvrdé, přesto se vyvarujte se zvláště agresivnímu zacházení,
jako je úder paličkou či sekáčkem na maso, pro tyto případy použijte jiný vhodný prostor.
Vyhněte se pádům ostrých předmětů, zamezíte tak možnému poškození nebo naštípnutí povrchu.
Dřez odolá běžné zátěži při přípravě jídel. Důsledkem tlaku ostrého nože by však mohlo dojít
k narušení jeho struktury. Pokud chcete zachovat jeho elegantní vzhled, použijte raději krájecí desku.

Vysoké teploty
Nepoužívejte dřez jako prostor pro odkládání rozpálených nádob o teplotě vyšší než 180 °C,
mohlo by dojít narušení povrchu dřezu.

Skvrny a usazeniny
Skvrny od kávy, čaje, džusů a podobných zabarvujících tekutin by měly být odstraněny co nejdříve.
Tvoření vápenitých usazenin, které způsobuje tvrdá voda, předejdete častým mytím. Pokud se již
usazenina objevila, můžete ji odstranit použitím zředěné kyseliny octové v poměru jedna část octa
a tři části vody. Jelikož je materiál tvrdší než řada kovů, může se stát, že po hliníkových nádobách
zůstanou na povrchu šedé skvrny. Ty ale nejsou trvalé, jde jen o usazeninu, která je snadno
odstranitelná.
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ČISTICÍ PROSTŘEDKY K GRANITOVÝM DŘEZŮM
Blanco Activ
Prostředek k čištění a údržbě SILGRANIT® PuraDur® II

1 krabička
3 tabletky

100 Kč

250ml

170 Kč

350 g dóza
s houbičkou

435 Kč

Blanco PuraPlus Liquid Set

100 ml

630 Kč

Prostředek k čištění a údržbě – keramika

PuraPlus® Liquid


aktivně proti skvrnám

k důkladnemu čištěni silgranitovýchdřezů

odstraňuje barevné skvrny např. odkávy, čaje nebo ovoce
Účinkuje bez dalších prostředků.
Jednoduše rozpusťte ve vodě, nechte několik hodin působit a pak opláchněte.

Blanco Antikalk
Prostředek k čištění a údržbě – baterie a všechny povrchy





mimořádně efektivní odstraňovač ulpívajících usazenin vodního kamene
šetrný ke všem povrchům BLANCO baterií a dřezů
specielně vyvinutá receptura pro mycí centra BLANCO
šetrný k životnímu prostředí, biologickou cestou odstranitelný

Blanco CeraCare
Prostředek k čištění a údržbě – keramika









čistí, leští a konzervuje v jednom jediném pracovním kroku
odstraňuje znečištění a kovový otěr zpovrchu keramických dřezů
rozpouští tuk a vápenné usazeniny
snadno biologicky rozkládá organické látky

regeneruje PuraPlus® povrch keramických dřezů
Starter na přípravu a vyčištění povrchu
Liquid na vlastní preparaci

100 ml
PuraPlus® Starter

Franke Twister
Intenzivní čistící prostředek neutrální vůně pro všechny Franke
produkty z nerezu nebo fragranitu.

125 ml

180 Kč

Více informací o údržbě dřezů Fragranit a Tectonite od firmy FRANKE najdete ZDE
NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEZŮ FRANKE FRAGRANIT od výrobce ZDE
NÁVOD NA ÚDRŽBU DŘEZŮ FRANKE TECTONITE od výrobce ZDE

pro stolaře | f |

6

Údržba a čištění materialů

zpět na menu

Stolařství Kubíček.cz

David Tuška | +420 607 259 664 | +420 545 573 474
info@stolarstvikubicek.cz | 1. Máje 102, 664 84 Zastávka u Brna

NEREZ
Abyste měli jistotu, že při čistění nerezu spotřebič nějak nepoškodíte, vyplatí se pořídit si přípravky
přímo určené na takový povrch. Vyvarujte se přípravkům a pomůckám, které by povrch mohli
poškrábat. Vhodné jsou proto měkké houbičky a hadříky z mikrovlákna a různé útěrky.
S mastnotou si poradí obyčejná mýdlová voda. Na vodní kámen použijte naředěný ocet. Kávové
usazeniny se rozpustí jedlou sodou a lihová rozpouštědla odstraní zbytky lepidla či samolepek.
Přímo u výrobců spotřebičů nebo v e-shopech s profesionálními čisticími přípravky si kupte speciální
přípravky určené na nerez povrch. Ať už jde o tekuté přípravky nebo pěny (pěny lépe drží na svislých
plochách a nestékají), vždy obsahují složku, která povrch zároveň čistí a leští. Navíc na povrchu
zanechává ochranný silikonový povlak, který pak zmírňuje tvoření dalších otisků.
Rozhodně zapomeňte na to, že nerez vyčistíte snadno a rychle pouze obyčejným saponátem. Právě
ten vám na povrchu zanechá nehezké šmouhy. Samozřejmě pokud jsou trouba či chladnička hodně
mastné, je na něj saponát ideální, protože odmašťuje. Pak ho ale musíte důkladně odstranit, a nerez
ještě přeleštit oním speciálním prostředkem. Vždy platí, že je třeba používat hodně vyždímaný hadr
nebo povrch ještě přetřít suchou utěrkou.

Upozornění
U nerezu s povrchovou úpravou (broušení, kartáčovaní) mějte na paměti, že tahy hadrem nebo
houbičkou by měly být ve směru těchto linií (většinou zprava do leva) a nikoli krouživými pohyby!

Z darů vaší spíže
Potřebujete vyčistit nerez právě teď, a žádný ze speciálních čističů nemáte po ruce? Pak se zkuste
podívat mezi potraviny a hledejte oblíbená „čistidla“, jako je jedlá soda nebo ocet. Kašička „uvařená“
ze sody a vody pomůže k odstranění větší špíny a napálenin, ocet leští. Stačí do něj namočit hadřík,
povrch s ním přetřít, a pak vyleštit dosucha.
Naopak zapomeňte na sůl, platí pro ni totéž co pro písky, povrch by mohla poškrábat, a tím i zničit.
Blanco Polish čistič nerezových dřezů
Franke Gloss Clean čistič odsavačů par
Franke Sunshine čistící krém na dřezy
Franke Twister čistící pasta na dřezy
Reinex čistič na nerez a chrom plochy
Electrolux tekutý čistič na nerez povrchy
Whirlpool eko čistič na nerezové plochy
Tableau Tableau Stainless Steel Cleaner
Miele prostředek pro péči o nerezové povrchy
Küchenprofi čistič na nerez ve spreji

150 ml
250 ml
250 ml
125 ml
250 ml
250 ml
500 ml
250 ml
250 ml
400 ml

150 Kč
300 Kč
360 Kč
180 Kč
60 Kč
129 Kč
149 Kč
233 Kč
249 Kč
449 Kč

Více informací o údržbě nerezu od firmy FRANKE najdete ZDE
Návod použití Franke Twister ZDE
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PŘÍRODNÍ DÝHA
Dýha je přírodní materiál, odchylky v barvě a struktuře jsou její přirozenou vlastností.
Každý kus nábytku je neopakovatelný originál. Dřevo a dýha jsou ovlivňovány světlem.
Během prvních 6-8 týdnů, kdy je nábytek vystaven okolnímu světlu, by měl být povrch ponechán
bez předmětů a dekorací. Nerovnoměrné absorbování slunečních paprsků by mohlo vést k vytvoření
trvalých stop.
Odstín typický pro vybranou dřevinu nábytek získá až po určitém čase.

Pozor na kapaliny
Dřevo a dýha jsou velmi citlivé na kapaliny.

Čištění
Voda na čištění by měla být používaná ve velmi malém množství na dobře vyždímaném hadru.
Rozlité kapaliny je nutno ihned otřít. Vyhněte se použití abrazivních čistících prostředků.
Při údržbě dbejte, aby nedošlo k poškrábání nebo poškození laku.
Pro odstraňování skvrn je vhodný mýdlový roztok z 1/4 dl mýdlového prášku a 1 litru teplé vody.
Nepoužívejte rozpouštědla.

CORIAN
DuPont Corian je pevný, neporézní, homogenní povrchový materiál složený z cca 1/3 akrylové
pryskyřice a cca 2/3 přírodních minerálů.
DuPont Corian je odolný vůči většině nárazů, škrábanců a rýh vznikajících v důsledku každodenního
používání. DuPont Corian je neporézní materiál pevný v celé své tloušťce.
Je zpracován pomocí nerozeznatelných spojů, které mu propůjčují vysokou hygienu povrchu.
Nepodporuje růst bakterií ani plísní. DuPont Corian je trvanlivý, inertní a netoxický. Za běžných
teplotních podmínek neuvolňuje plyny. Povrchy vyrobené z materiálu DuPont Corian jsou
obnovitelné, tj. mohou být plně navráceny do původního stavu za pomoci běžných jemně abrazivních
čistících prostředků a drátěnky.

Čištění
Při čištění používejte navlhčený měkký hadr a běžné čistící prostředky. Hůře odstranitelné skvrny
(víno, ocet, lak na nehty, čaj, káva, popáleniny od cigaret apod.) odstraníte pomocí jemné drátěnky
(Scotchbrite TM) a čistícího krému.
Vyčištěné místo opláchněte čistou vodou a osušte.
Nepoužívejte agresivní chemikálie jako aceton, trichloretylen nebo silné kyseliny.
Matné a tmavé odstíny vyžadují větší péči.

Pozor na červené víno!
Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo
podložku. Červené víno je velice agresivní, prostupuje do hloubky pracovní desky copan.
Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!
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UMĚLÝ KÁMEN
Pracovní desky a dřezy z kompaktních materiálů Corian, Hi-Macs, Avonite, Staron,
Lyric, Swanstone, Montelli, apod.
Při správné péči a doporučeném způsobu údržby a čištění se budete ze své pracovní desky i dřezu
z umělého kamene těšit po mnoho let.
Pracovní deska z umělého kamene má po instalaci jemně lesklý saténový povrch,
který se používáním dále zjemní. Aby získaný lesk umělého kamene vznikal rovnoměrně, je nutné
alespoň ze začátku 1x za měsíc použít jemný bělicí prášek (Ajax) nebo jemný brusný krém (Cif)
a vlhkou houbičkou očistit plochu krouživými pohyby. Nakonec opláchnout teplou vodou
a osušit suchou utěrkou.

Běžná péče
Každodenní péče o dřez a pracovní desku z umělého kamene je velmi jednoduchá.
Většinu nečistot lze z povrchu jednoduše odstranit pomocí houbičky nebo utěrky a použít přitom
mýdlovou vodu nebo běžný saponát. Nepoužívejte plastové drátěnky!
Pravidelnou péčí o Vaši pracovní desku či dřez z umělého kamene předejdete zdlouhavému
odstraňování nánosů zaschlých nečistot.
Pokud na povrchu zůstanou skvrny i po umytí běžným prostředkem, použijte čistící prostředky
na bázi amoniaku (Bref Power). Nepoužívejte prostředky s čpavkem určené na okna!

Škrábance
Pro odstranění jemných škrábanců nebo stop po hrncích použijte jemný brusný kuchyňský krém
(Ajax) nebo krém (Cif). Naneste na povrch a pomocí houbičky (celulózové) s abrazivní vrstvou
krouživými pohyby škrábance odstraňte. Po vyčištění povrch důkladně opláchněte teplou vodou,
vytřete do sucha a přeleštěte měkkým vlhkým hadříkem.

Usazeniny
Pokud se Vám ve dřezu z umělého kamene vytvoří usazenina vodního kamene, můžete použít
prostředky určené na odstranění vápenitých usazenin. (Cillit, Real...)
Občas vyčistěte svůj dřez nebo umyvadlo z umělého kamene naplněním roztoku vody a bělícího
prostředku (5-10 ml Domestos Univerzal pro kuchyně) a nechte 15 minut působit (v případě silných
skvrn přes noc), potom stěny a dno umyjte. Dřez získá svou původní zářivou barvu.

Nehody
Při nehodách, jako je rozlití silných kyselin, odlakovačů barev nebo různých druhů čistidel, povrch
okamžitě opláchněte velkým množstvím mýdlové vody. Pokud se Vám převrhne lak na nehty, lze jej
jednoduše odstranit bezacetonovým odlakovačem. Nezjištěné nebo dlouhotrvající vystavení povrchu
chemikáliím jej může poškodit.
I když kompaktní materiály jsou nenasákavé, doporučuje se nenechávat dlouho rozlité tekutiny na
desce.
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Umělý kámen je velmi odolný a dobře odolává vysokým teplotám, přesto je důležité dodržovat
následující zásady:







Pod horké hrnce vždy používejte plastové, dřevěné nebo gumové podložky.
Kuchyňské mlýnky podkládejte podložkami.
Nikdy nekrájejte nožem přímo na desce, ale použijte krájecí prkénka.
Pokud lijete do dřezu vřelou nebo horkou vodu, vždy mějte současně puštěnou z kohoutku
i vodu studenou.
Vyvarujte se posunování nádob z pálené hlíny a litiny po pracovní desce.
Pozor na stopy od červeného vína!

Pokud dojde k vážnějšímu poškození (nárazem, teplem nebo působením chemikálií), nic není
ztraceno, protože možnost opravy bez viditelného spoje dává kompaktním materiálům vysokou
životnost. Pro Vaši spokojenost je možné desku i přebrousit a přeleštit pro obnovu původního
vzhledu.

Pozor na červené víno!
Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo
podložku. Červené víno je velice agresivní, prostupuje do hloubky pracovní desky.
Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!

TECHNISTONE®
Informace k údržbě a čištění naleznete na www.technistone.com/cz/udrzba v Manuálu na čištění
více info na www.technistone.cz
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DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU STANDARTNÍ FÓLIÍ – TRACHEA
Doporučení pro čištění:
Použijte běžné čisticí kapaliny nebo detergenty na plasty.
Slučitelnost konkrétního prostředku s fólií doporučujeme nejprve vyzkoušet na skrytém místě.
Skvrny od silně zabarvených substancí smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího
prostředku (ne abrasivního!). Skvrny nenechávejte zaschnout – jejich odstranění je pak mnohem
obtížnější! Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem
mazlavého mýdla za pomocí jemného kartáčku. Tento postup dle potřeby zopakujte.
V případě těžce odstranitelných skvrn lze použít rovněž čistidla s podílem alkoholu nejvýše 15 - 20 %
(Sidolin – Clin universal nebo Ajax, čistič oken).
Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou a vysušte fólii jelenicí na okna.

Upozornění:




Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou
na fólii zanechat stopy!
Parní či vodní vysokotlaké čištění nejsou k čištění foliovaných nábytkových povrchů vhodné.
Tyto povrchy také nejsou odolné proti organickým rozpouštědlům jako jsou ředidla,
odlakovače nebo koncentrovaný alkohol.

DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATNOU FÓLIÍ – TRACHEA
Dekory číslo: 1-8 (vanilka mat), 4-8 (ostružina mat), 6-1 (canberra mat), 6-2 (manhattan mat),
171 (bílá mat), 540 (olše mat), 599 (třešeň mat), 615 (javor horský), 910 (hruška mat) a případné
další dekory dle nabídky. Matný vzhled uni barev a dekorů „pravého dřeva“ je u matných fólií
dosažen užitím speciálních aditiv v laku. Obzvláště u světlých dekorů se projevuje citlivost vůči silně
zabarveným tekutinám a substancím. Za účelem zachování kvality povrchu je zapotřebí dodržovat
následující doporučení.

Doporučení pro čištění:
Skvrny od silně zabarvených substancí (např. kávou, hořčicí, kari kořením nebo červeným vínem)
smyjte co nejdříve vodou s přídavkem běžného čistícího prostředku (ne abrasivního!). Skvrny
nenechávejte zaschnout neboť v tomto případě, nebude již možné nečistoty beze zbytku odstranit.
Zbytky skvrn, zejména mastné stříkance a usazeniny, lze vyčistit 30% horkým roztokem mazlavého
mýdla za pomocí jemného kartáčku nebo za pomocí přidání mycího přípravku např. obchodní značka
„Priel“ v množství dle doporučení od výrobce, nebo alkoholu (etanol, maximální přidaní podíl 10%).
Tento postup dle potřeby zopakujte. Na závěr smyjte zbytky čisticích prostředků vlažnou vodou
a vysušte fólii jelenicí na okna. Pro prevenci poškození povrchu vyzkoušejte nejprve na nenápadném
místě v malém množství a krátkodobě působení čistícího prostředku. Přitom je nutno zohlednit
pokyny výrobce.

Upozornění:
Nepoužívejte zabarvené čističe (ať ředěné či koncentrované), neboť jejich barviva mohou na fólii
zanechat stopy!
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DVÍŘKA S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LESKLOU FÓLIÍ – TRACHEA
Dekory číslo: 110 (bílá lesk), 114 (slonová kost lesk), 117 (vanilka lesk), 118 (papyrus žlutý lesk),
134 (oliva lesk), 145 (lila lesk), 151 (bordó lesk), 153 (červená maranello lesk), 155 (malina lesk),
158 (papyrus červený lesk), 165 (cappuccino lesk), 168 (papyrus hnědý lesk), 169 (černá lesk),
185 (bílá vlnka), 186 (oxygen lesk), 187 okapa světlá lesk) a případné další dekory dle nabídky.
Poznámka: nejedná se o povrchovou úpravu fólií „vysoký lesk“!

Doporučení pro čištění:
Výrobky jsou opatřeny ochrannou modrou nebo průhlednou fólií proti poškození při dopravě,
manipulaci a montáži. Povrch by neměl být čištěn dříve než 4 týdny po odstranění této fólie!
Poté můžeme použít teplou vodou a jemný hadřík. Osvědčilo se i použití speciálních autoutěrek
napuštěných čistícím roztokem (např. Sonax Clean a Drive).

Upozornění:




Použijete-li jakékoliv čisticí prostředky, dbejte na to, aby neosahovaly aromatické uhlovodíky,
estery, ketony, halogenované hydrocarbonáty nebo alkohol v koncentraci nad 25%.
Nedoporučujeme také použití detergentů na bázi octa.
Prostředky by neměly být abrazivní (drsné, odírající, hrubé) a měly by být vždy zředěny
teplou vodou.

DVÍŘKA S DODATEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU PATINA – TRACHEA
Poznámka: „Patina“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek s vysokým
podílem ruční práce. Výrobky získají vzhled nábytku „opotřebovaného“ věkem a užíváním.
Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „patina“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC
fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění:
Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku,
prášku nebo jiného abrasiva a ihned vysušte.

Upozornění:
Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním
a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem.

Více info na www.trachea.cz
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DVÍŘKA S DODATEČNOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU LESK – TRACHEA
Poznámka: „Lesk“ je dodatečná povrchová úprava fóliovaných nábytkových dvířek.
Nejedná se o povrchovou úpravu „vysoký lesk“! Při aplikaci dodatečné úpravy lesk se projeví rozdíl
mezi fóliemi s hladkým povrchem a fóliemi s hrubším povrchem (např. perlička, „pomerančová
kůra“ atd.)! Zájemcům proto doporučujeme konzultaci s dodavatelem nábytkových dvířek.
Výrobky s dodatečnou povrchovou úpravou „lesk“ si zachovávají vlastnosti původní úpravy PVC
fóliemi. Jediným rozdílem je potřeba adekvátního přístupu při manipulaci, používání a údržbě.

Doporučení pro čištění:
Znečištěnou pohledovou plochu přetřete vlhkou jemnou utěrkou se saponátem bez obsahu písku,
prášku nebo jiného abraziva a ihned vysušte.

Upozornění:
Povrchovou úpravu lesk je možné poškodit rozpouštědly, mechanickým namáháním, poškrábáním
a otíráním zvýšeným tlakem předměty s ostrým nebo abrazivním povrchem. V případě nedodržení
postupu při údržbě našich výrobků (Trachea) nebude reklamace na poškození zboží uznána.

Více info na www.trachea.cz
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Návod použití - pro hedvábně matné horní plochy
Oblast použití: Stopám běžného opotřebení se nedá po určité době užívání zabránit.
Občasné použití čistící sady může stopy lehkých povrchových škrábanců zmírnit a docílit
tak optického vylepšení povrchu.

Obecný návod údržby s GetaCore čistící sadou
1. Čistěte prosím GetaCore - horní plochy jen s jemným čistícím prostředkem.
Nepoužívejte žádné abrazivní čistící prostředky.
2. Zabraňte prosím používání abrazivních prostředků, popř. prostředků obsahující kyseliny.
3. Skvrny na GetaCore-plochách by měly být obecně odstraněny co nejrychleji, aby se zachoval
jednotný stupeň lesku.
4. Pokud byste přesto chtěli jednoduše odstranit zaschlé skvrny od vody nebo vápna, použijte
prosím ocet z bílého vína (5% roztok) a zřeďte ho v poměru 1 : 1 vodou,
abyste dostali už jen 2,5 % koncentrát.
5. Prosím vyvarujte se používání mycích politur nebo čistících prostředků, které obsahují olej
nebo silikon. Tyto zanechávají olejový film na povrchu, který se dá jen těžce odstranit.
Tyto prostředky vedou ještě k tomu, že jsou na povrchu více vidět otisky prstů.
6. Pro zachování povrchových vlastností by se měla používat krájecí prkýnka a podložky pod
7. hrnce. Pokud by přesto na povrchu měly být vidět stopy po používání, tak potom mohou být
GetaCore povrchy dodatečnou úpravou ( viz „Oživení povrchu“) nebo odborníkem
dobroušením opět regenerovány.

Oživení povrchové plochy
1. Plochu, kterou je třeba opracovat, předem očistit obvyklým domácím čistícím prostředkem.
2. Potom nasadit brusné kotouče (pads) SG 240 na brousek a tento na opracovávané ploše
použít následně:
 Brousek vzít do ruky a stejnoměrným tlakem (nevykonávat žádný velký tlak) krouživými
pohyby opracovávanou plochu obrousit. Občas utřít prach vznikající při broušení utěrkou
z mikrovlákna a občas provést kontrolu povrchu.
 Jsou stopy po používání už minimalizovány? Odpovídá lesk povrchu upravovaného místa
k ostatnímu povrchu? Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se postup broušení
s brusnými kotouči SG 240 opakovat. Aby se stupeň lesku povrchu přizpůsobil zbylému
povrchu, může být nyní také ještě nanesena leštící pasta s kotouči STS 150 nebo hadrem
– rovněž krouživými pohyby.
3. Nakonec se plocha musí vyčistit utěrkou z mikrovlákna.
Obecně může být popsaný postup čištění u velmi zatížených povrchů opakován vícekrát.

Pozor na červené víno!
Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo
podložku. Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!
Více info ZDE strana 50
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Návod použití - pro vysoce lesklé plochy
Všeobecný návod údržby
Perfektně lesknoucí se plochy vyžadují zvláštní úpravu. Pro údržbu perfektně lesknoucích se povrchů
je mezi jinými prostředky nutná přiložená brusná sada. Přesný popis pro dané postupy broušení jsou
přiloženy v sadě. Jednotlivé kroky broušení by však měly být prováděny odborníky, protože
rovnoměrně diamantový lesk povrchu se dá docílit jen se speciálními bruskami.
Ovšem malou regeneraci plochy můžete provést sami následujícím způsobem:
1. Plochu, kterou je třeba opravit, nejdříve vyčistíme obvyklými čistícími prostředky pro
domácnost.
2. Potom připevníme na brusku brusný papír Pad STS 150 a s ním nyní na opravovaném povrchu
pracujeme následovně:
 Než vezmete brusku do ruky měli byste na plochu nanést malé množství leštícího
mléka „MPA 10000“.
 Stejnoměrným tlakem (nepůsobit velkým tlakem) kruhovými pohyby začnete
opracovávanou plochu brousit.
 Příležitostně odstraňte prach utěrkou z mikrovlákna, který vzniklá leštěním a provést
kontrolu horního povrchu.
 Jsou stopy opotřebení již minimalizovány?
Hodí se lesk horní plochy opracovávaného místa ke zbytku plochy?
Pokud nedošlo k uspokojivému zlepšení, musí se leštící postup s brusným papírem
Pad STS 150 s přídavkem leštícího mléka opakovat ještě jednou.
3. Na konec se musí plocha vyčistit utěrkou z mikrovlákna. Mějte prosím na paměti,
že zde může být docíleno pouze „osvěžení povrchu“. Pro kompletní „důkladnou renovaci“
Vašeho perfektně lesknoucího se povrchu se obraťte na odbornou firmu.

Odstranění skvrn
GetaCore-Cleaner odstraňuje těžce odstranitelné skvrny, aniž by se tím změnil stupeň lesku povrchu
desky. Místo, které má být vyčištěno, jednoduše nastříkat prostředkem GetaCore-Cleaner a skvrny
odstranit vlhkým hadrem a čistou vodou.
U skvrn, které nejdou odstranit ihned, nechat Cleaner působit delší dobu (cca 30 min).
Další pokyny použití jsou uvedeny na zadní straně obalu čistidla (Cleaner).

Pozor na červené víno!
Milovníci červeného vína se musí mít na pozoru a skleničku pokládat zásadně na tácek nebo
podložku. Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!
Více info ZDE strana 51
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GETACORE
Pokyny k manipulaci a údržbě
Prosím čistěte GetaCore vrchní plochy jednoduše jemným, ne drsným čistícím prostředkem.
Obyčejný čistící prostředek pro domácnost úplně postačuje.
Skvrny od vápna odstraníte ve vodě rozředěnou octovým roztokem. Prosím použít v poměru 1:2
(1díl octa a 2 díly vody). Hadrem, který je namočený v rozředěné octové vodě, přetřít plochu
se skvrnami a potom plochu utřít do sucha. U silnějších skvrn postup opakovat, popř. roztok nechat
několik minut působit.



Řezání by mělo být prováděno jako obvykle na vhodné podložce (prkýnku) , aby se pracovní
deska chránila.
Horké hrnce a pánve by neměly stát přímo na GetaCore ploše.
Prosím také zde použít podložku (prkýnko).

Stopy opotřebení na GetaCore povrchové desce se dají jednoduše odstranit GetaCore leštící pastou
(Art.-Nr. 581 608). Leštící pastu je třeba nanést na čistou utěrku nebo jemnou houbu a krouživými
pohyby na ploše rozetřít.
Obtížně odstranitelné skvrny (jako např. od kávy, čaje, od prostředku na barvení vlasů atd.)
odstraníte jednoduše prostředkem GetaCore-Cleaner (Art.-Nr. 570 855). GetaCore-Cleaner
odstraňuje obtížně odstranitelné skvrny, aniž by změnil stupeň povrchového lesku.
Místo, které je třeba vyčistit, jednoduše postříkat prostředkem GetaCore-Cleaner a znečištění vlhkým
hadrem a čistou vodou odstranit. U obtížně odstranitelných skvrn Cleaner nechat působit delší dobu
(cca 30 min).
Další pokyny použití vyčtete z nálepky na zadní straně obalu prostředku GetaCore-Cleaner.

Zvláštnosti u GetaCore - STAR - dekorů
GetaCore - Star - dekory docilují svými třpytivými částečkami obzvláště pěkného efektu.
Ale je třeba si všimnout některých zvláštností u těchto dekorů a sdělit to zákazníkům:
1. Vzhled třpytivých částí v rámci jedné desky může působit z výrobně - technických důvodů
opticky „pruhovaně“.
2. Třpytivé částečky mají destičkovou podobu: Ta se v závislosti na výrobně - technických
podmínkách, v rámci jedné desky může nasměrovat do určitého směru, takže to může vést
k rozdílnému vzhledu dekoru podle dopadu světla.
3. GetaCore - Star - dekory docilují v závěru „vysokého lesku“ nejlepších efektů.
Tím vyžaduje tato vrchní plocha vysokou intenzitu údržby.
Z důvodu těchto zvláštností jsou GetaCore - Star - dekory pro silně namáhané vodorovné plochy
doporučeny jen podmíněně, protože obzvláště u vysoce lesklých tmavých dekorů je rychleji viditelné
opotřebení ve formě škrábanců. Proto nemohou být reklamace z tohoto důvodu uznány.

Pozor na červené víno!
Červené víno je velice agresivní. Stopy po červeném víně jsou neopravitelné!
Více info ZDE strana 54
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PŘÍRODNÍ KÁMEN
Běžná údržba přírodního kamene, bez použití speciálních přípravků na kámen, zahrnuje umývání
čistou vodou s neutrálními pH čistidly. Obecně nejlepší jsou čističe bez mýdel, protože minimalizují
šmouhy. V případě potřeby můžete použít i jemná bezfosfátová tekutá mýdla nebo prášky, které
neobsahují přídavná aromata. Kamenný povrch vždy dobře oplachujte, abyste odstranili všechny
stopy po mýdle nebo čistidle. Buďte si vědomi toho, že kamenný povrch (vyjímaje povrchu
opalovaného) je kluzký, když je mokrý. Proto je nutné dbát zvýšené bezpečnosti.
Vápence - mramory se skládají převážně z uhličitanu vápenatého, a proto jsou náchylné vůči
kyselinám. Musíte tedy dbát na zvýšenou pozornost složení čisticích prostředků používaných
na odstranění těchto skvrn. Na většině běžně dostupných čističů je na zadní etiketě zmíněna
vhodnost použití na přírodní kámen. Používané čistící prostředky nesmí obsahovat kyseliny!
Pokud dojde k rozlití tekutiny nebo jinému znečištění, musí dojít k okamžitému odstranění a omytí
vodou. Prováděním údržby se tvorbě skvrn zabraňuje, ale jestliže se objeví, je třeba k jejich
odstranění jiných postupů, než při běžné údržbě. A to pomocí speciálních přípravků na odstranění
skvrn. Leštěný kámen má hladký povrch, který odráží světlo a zdůrazňuje barvu i vzor materiálu.
Kartáčovaná (antico) a opalovaná (fiammato) povrchová úprava svoji barvu i vzor ztrácí,
proto doporučujeme impregnovat kámen přípravkem, který tyto vlastnosti zvýrazňuje.
Existuje velká nabídka přípravků na přírodní kámen. Aplikaci speciálního čistícího nebo
impregnačního prostředku doporučujeme vždy konzultovat s odborníkem.
Použití nevhodného prostředku může způsobit nevratné poškození přírodního kamene!
Kamenné prvky v exteriéru (parapety, schodiště, podesty, stoly, ...) a namáhané plochy (kuchyňské
pracovní desky, obklady sprchových koutů nebo umyvadlové desky) doporučujeme pravidelně
impregnovat nátěrem pro zvýraznění struktury a barvy kamene a zvýšení odolnosti proti klimatickým
a jiným vlivům.
SAXO - Mycí prostředek.
Koncentrát pro všechny přírodní kameny k pravidelnému udržování a čištění.
Mírně alkalický mýdlový čistič obsahuje ošetřující přísady k pravidelnému umývání všech ploch
z přírodního kamene ve vnitřních prostorách.
SAXO - Leštící krém na kámen.
Leští a ošetřuje umělé a přírodní kameny v interiéru, oživuje barvu a strukturu, dodává exelentní lesk
a zvyšuje odpudivost vody. Je ideální k pravidelnému ošetřování stolů, kuchyňských pracovních
desek, parapetů apod. Nanáší se suknem, nechá se schnout maximálně tři minuty a poté se dolešťuje
čistou textilií.

IMPREGNAČNÍ PROSTŘEDKY
TENAX Hydrex - Impregnace na leštěné podlahy.
Vodo-odpudivý impregnační přípravek HYDREX se používá na ochranu leštěných mramorů,
travertinu, žuly a umělého kamene. Hydrex vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak
nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a
udrží si své přirozené vlastnosti.
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Hydrex je proto vhodné použít na ochranu kamenných leštěných podlah, obkladů, fasád, soklů.
Hydrex nevytváří film na povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zabarvení.
TENAX Drexy - Impregnace na kuchyňské pracovní desky.
Vodě a olejům odolná impregnace, doporučená na kuchyňské pracovní desky, barové pulty, stoly
a podobné povrchy, kde může povrch kamene přijít do kontaktu s potravinami. Výrobek je určen pro
ošetření mramoru, žuly a kamene, pro vnitřní i vnější použití. Nemění přirozenou barvu kamene.
DREXY je přípustný k použití na výrobku kde dochází ke kontaktu s potravinami dle evropské normy
90/128 ECC.
TENAX Skudo Marmo - Impregnace na bázi vody na kuchyňské pracovní desky.
Výrobek je určen pro ošetření mramoru, pro vnitřní i vnější použití. Přípravek vyplní a uzavře póry
ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný
parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. SKUDO nevytváří film na
povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zabarvení.
TENAX Skudo Granito - Impregnace na bázi vody na kuchyňské pracovní desky.
Výrobek je určen pro ošetření žuly, pro vnitřní i vnější použití. Přípravek vyplní a uzavře póry
ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však zůstane propustný
parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti. SKUDO je proto vhodné
použít na ochranu žulových kuchyňských či barových desek, stolů, podlah, atd. SKUDO nevytváří film
na povrchu ošetřovaného materiálu, ani nemění jeho přirozené zabarvení.
TENAX Protex - Silná impregnace na neleštěné povrchy.
Výrobek je určen na ochranu zejména pískovce, vápenců a podobných druhů kamene obsahujících
křemičitany a kalcity. Je vhodný i na neleštěné, opískované či opalované žuly, mramory a aglomeráty.
Je vhodný jak pro vnitřní tak vnější použití. Po jeho správné aplikaci je kámen vodě a olejům
odpudivý. Může způsobit mírné zvýraznění barvy, míra závisí na druhu kamene. Přípravek PROTEX
vyplní a uzavře póry ošetřovaného kamene a zamezí tak nasáknutí tekutými látkami. Kámen však
zůstane propustný parám, takže materiál může „dýchat“ a udrží si své přirozené vlastnosti.
Nevytváří povrchový film.
SAXO - Impregnace na kámen.
Pro nasákavé umělé a přírodní kameny s odpuzujícím účinkem vůči vodě a špíně. Univerzální
impregnace pro vnitřní a vnější prostředí, bez lesku. Univerzální impregnace s vysokohodnotnými
silany a siloxany, která se nasaje do povrchu, jež tím získá dlouhotrvající ochranu, která vytváří kapky
vody a zabraňuje tak promočení. Použitím přípravku nevzniká žádný lesk a vzhled ošetřené plochy
se nezmění. Doporučuje se do vnitřních i venkovních prostor.
SAXO - Ochrana proti skvrnám.
Speciální impregnace pro nasákavé umělé i přírodní kameny, která chrání před skvrnami oleje,
mastnoty a vody s dlouhodobou účinností. Nevytváří lesk a dalekosáhle zabraňuje tvoření skvrn.
Použití tohoto prostředku doporučujeme zejména na namáhaných plochách jako jsou koupelny,
kuchyně, stolní desky, podlahy. Je vhodný pro exteriér i interiér.
text zdroj : www.kamenictvi-tomek.cz/udrzba-kamene/
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