FENIX NTM®
Pokyny k čištění
Vnější povrch produktu FENIX NTM® má nanotechnologický základ a vyznačuje se použitím akrylátových
pryskyřic nové generace vytvrzovaných a fixovaných
elektronovým paprskem. Díky nízké světelné odrazivosti
je povrch extrémně matný, nezachycuje otisky prstů a je
velice jemný a příjemný na dotek. Vedle hlavních předností, jako je tepelné zacelování mikroškrábanců, tento
inovativní materiál vyniká specifickými vlastnostmi, které
ulehčují běžné čištění a nevyžadují zvláštní údržbu. Ve
skutečnosti je jeho čištění velice jednoduché. Je odolný
vůči plísním, má vylepšené antibakteriální vlastnosti, je

Typ nečistoty

odolný vůči odření, poškrábání a obrušování nebo působení kyselých rozpouštědel a domácích činidel.

Obecná bezpečnostní opatření

Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění produktu
FENIX NTM je důležité dbát na dodržování některých
opatření:
–	i když je povrch produktu FENIX NTM velice odolný,
nikdy se nesmí ošetřovat přípravky obsahujícími
abrazivní látky, abrazivními houbami nebo nevhodnými
materiály, jako je smirkový papír nebo drátěnka;

Doporučované pokyny k čištění
1

Sirup, ovocná šťáva,
džem, mléko, čaj, káva,
víno, alkoholické nápoje,
mýdlo a inkoust.

ODSTRAŇTE veškeré
nečistoty pomocí
odmašťovadla a hrubého
mikrovláknového hadříku.

1

Živočišné a rostlinné
tuky, omáčky, krev, vejce,
popel, želatina, rostlinná
a vinylová lepidla,
organický odpad, arabská
guma.

ODSTRAŇTE pomocí
kuchyňské papírové
utěrky.

1

Sprej na vlasy, rostlinný olej,
kuličkové pero a popisovač,
vosk, krémy a make-up,
zbytky rozpouštědla, lak na
nehty, lak ve spreji, lněný olej,
neoprenová lepidla, stopy
silikonu, vápenné usazeniny.

ODSTRAŇTE pomocí
kuchyňské papírové
utěrky namočené
v odlakovači na nehty
(aceton).

ÚDRŽBA: Ke správné regeneraci
materiálu se doporučuje každodenní
použití melaminové houbičky.
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–	nepoužívejte přípravky s vysokým obsahem kyselin
nebo velice zásadité přípravky, mohly by povrch poškodit skvrnami;
–	při použití rozpouštědel musí být hadřík dokonale
čistý, aby na povrchu FENIX NTM nezanechal stopy;
–	nepoužívejte leštidla na nábytek a obecně čisticí prostředky na bázi vosku, jelikož mají tendenci na povrchu
FENIX NTM vytvářet lepkavou vrstvu, na které ulpívají
nečistoty.
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2

Pečlivě OPLÁCHNĚTE
za použití jemného
mikrovláknového hadříku
a teplé vody.

2

ODSTRAŇTE veškeré
nečistoty pomocí
odmašťovadla a hrubého
mikrovláknového hadříku.

2

ODSTRAŇTE veškeré
nečistoty pomocí
odmašťovadla a hrubého
mikrovláknového hadříku.

3

Pečlivě OPLÁCHNĚTE
za použití jemného
mikrovláknového hadříku
a teplé vody.

3

Pečlivě OPLÁCHNĚTE
za použití jemného
mikrovláknového hadříku
a teplé vody.

FENIX NTM®
Pokyny k údržbě
Běžná údržba

Zvláštní údržba

Povrch produktu FENIX NTM® je třeba pravidelně čistit.
Nevyžaduje však žádnou speciální údržbu, pouze vlhký
hadřík s teplou vodou nebo jemnými čisticími přípravky.
Materiál velice dobře snáší téměř všechny běžné domácí
čisticí prostředky nebo dezinfekční látky. V případě
potřeby doporučujeme k čištění povrchu použít tzv. melaminovou houbičku.

Pokud nelze znečištění kvůli zvláštnímu složení nebo
přilnutí skvrny k povrchu FENIX NTM odstranit běžnými
domácími čisticími přípravky, doporučujeme použít
neagresivní aromatická rozpouštědla (aceton). V případě
mikroškrábanců postupujte dle specifických pokynů
k tepelnému zacelování povrchu.

Pokyny k údržbě: žehlička
1

2

Povrchové defekty způsobené
mikroškrábanci.

4

Přiložte navlhčenou kuchyňskou
papírovou utěrku na oblast, kde vidíte
mikroškrábance.

3

Přiložte na povrch, který je třeba opravit,
horkou žehličku. Neponechávejte
žehličku na dané části povrchu déle než
10 sekund.
120 °C Max 30'', 180 °C Max 10''

5

Opravenou oblast opláchněte vlažnou
vodou a otřete mikrovláknovým hadříkem.

Nyní by měl být povrch opraven.

Pokyny k údržbě: melaminová houbička
1

2

Povrchové defekty způsobené
mikroškrábanci.

Otřete oblast, kde vidíte mikroškrábance,
melaminovou houbičkou. Houbičku lze
použít suchou nebo lehce navlhčenou.

ÚDRŽBA: Ke správné regeneraci
materiálu se doporučuje každodenní
použití melaminové houbičky.

ton.eu
info@ton.cz
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Nyní by měl být povrch opraven.

