FENIX NTM®
Instrukcja czyszczenia
Zewnętrzna powłoka, stworzonego w oparciu o nanotechnologię laminatu FENIX NTM, jest wytwarzana przy
użyciu utwardzonych i utrwalonych wiązką elektronową
żywic akrylowych nowej generacji. Niski współczynnik
odbicia światła ogranicza powstawanie odcisków palców
i tworzy absolutnie matową, delikatną i przyjemną
w dotyku powierzchnię. Oprócz wielu zalet, takich jak
termiczne usuwanie mikro zarysowań, ten innowacyjny
materiał wyróżniają unikatowe właściwości ułatwiające
czyszczenie, dzięki którym produkt nie wymaga specjalnej konserwacji. Jego czyszczenie jest niezwykle proste.
Posiada udoskonalone właściwości antybakteryjne, jest

Rodzaj zabrudzenia

odporny na rozwój pleśni, zarysowania, zadrapania i ścieranie, a także na działanie kwaśnych rozpuszczalników
i domowych środków czystości.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas
czyszczenia laminatu FENIX NTM ważne jest przestrzeganie kilku zasad:
–	mimo wysokiej wytrzymałości powłoki FENIX NTM,
nie należy używać środków zawierających substancje
ścierne, ściernych gąbek, papierów ściernych czy
druciaków;

Zalecane sposoby czyszczenia
1

Syrop, sok owocowy,
dżem, mleko, herbata,
kawa, wino, napoje
alkoholowe, mydło
i atrament.

USUNĄĆ wszelkie
zabrudzenia przy pomocy
odtłuszczacza i szorstkiej
ściereczki z mikrofibry.
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Tłuszcze zwierzęce
i roślinne, sosy, krew,
jajka, popiół, żelatyna,
kleje winylowe i roślinne,
odpady organiczne, guma
arabska.

USUNĄĆ przy pomocy
papierowego ręcznika.
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Lakier do włosów, olej roślinny,
pióro kulkowe i marker, wosk,
kremy i make- up, resztki
rozpuszczalnika, lakier do
paznokci, lakier w sprayu,
olej lniany, kleje neoprenowe,
resztki silikonu, osady
wapienne.

USUNĄĆ przy pomocy
ręcznika papierowego
nasączonego zmywaczem
do paznokci (aceton).

KONSERWACJA: Polecamy codzienne
stosowanie gąbki melaminowej, celem
zapewnienia właściwej regeneracji powierzchni.
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–	nie należy używać środków o wysokiej zawartości
kwasów, ani substancji mocno zasadowych, ponieważ
mogłyby poplamić powierzchnię;
–	przy użyciu rozpuszczalników należy dbać o czystość
używanej ściereczki, aby nie pozostawić śladów na
powierzchni FENIX NTM;
–	nie należy używać środków do polerowania mebli,
a także standardowych środków czyszczących na
bazie wosku, ponieważ mają one tendencję do pozostawiania na powierzchni FENIX NTM lepkiej warstwy,
do której przylegają zanieczyszczenia.
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Dokładnie OPŁUKAĆ
miękką ściereczką
z mikrofibry i ciepłą wodą.
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USUNĄĆ wszelkie
zabrudzenia przy
pomocy odtłuszczacza
i chropowatej ściereczki
z mikrofibry.
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USUNĄĆ zabrudzenia
przy pomocy odtłuszczacza i chropowatej
ściereczki z mikrofibry.
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Dokładnie OPŁUKAĆ
miękką ściereczką
z mikrofibry i ciepłą wodą.

3

3. Dokładnie OPŁUKAĆ
miękką ściereczką
z mikrofibry i ciepłą wodą.

FENIX NTM®
Instrukcja konserwacji
Konserwacja bieżąca

Konserwacja specjalna

Powłokę laminatu FENIX NTM® należy regularnie
czyścić. Produkt nie wymaga jednak specjalnej
konserwacji. Wystarczy ściereczka zwilżona ciepłą wodą
lub delikatnymi środkami czystości. Materiał dobrze
znosi praktycznie wszystkie, zwykłe domowe środki do
czyszczenia i dezynfekcji. W razie potrzeby zalecamy
czyszczenie powłoki zwilżoną gąbką melaminową.

Jeśli nie można usunąć zabrudzeń z powierzchni FENIX
NTM przy pomocy domowych środków czyszczących,
zalecamy użycie nieagresywnych rozpuszczalników
aromatycznych (aceton). W przypadku mikro zadrapań,
należy postępować według specjalnej instrukcji
termicznej regeneracji powierzchni.

Instrukcja konserwacji: żelazko
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Uszkodzenia powierzchni spowodowane
mikro zadrapaniami.
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Na uszkodzoną powierzchnię należy
położyć zwilżony ręcznik papierowy.
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Następnie postawić na ręczniku gorące
żelazko, w miejscach uszkodzeń. Nie
wolno zostawiać żelazka dłużej niż
10 sekund na danej części powierzchni.
120 °C Max 30'', 180 °C Max 10''
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Naprawiony obszar należy opłukać ciepłą
wodą i przetrzeć ściereczką z mikrofibry.

Powierzchnia powinna zostać
naprawiona.

Instrukcja konserwacji: gąbka melaminowa
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Uszkodzenia powierzchni spowodowane
mikro zadrapaniami.

Należy przetrzeć melaminową gąbką.
Gąbkę można użyć zarówno na sucho jak
i lekko zwilżoną.

KONSERWACJA: Polecamy codzienne
stosowanie gąbki melaminowej, celem
zapewnienia właściwej regeneracji powierzchni.
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Powierzchnia powinna zostać
naprawiona.

