הוראות ניקוי ותחזוקה לחלקי ריהוט מפורמייקה ננו
כל מוצרי ה- HPLהמיוצרים בטכנולוגית הננו ,מבית  ELESGOגרמניה ,הינם אנטי-בקטריאליים ,בעלי רמת התנגדות
גבוהה לשריטות )דרוג  ,(N05עמידים בפני טביעות אצבע )ולא שומן( ,בעלי מראה מט אחיד ואטום והם זהים באיכותם
ובדרכי התחזוקה שלהם.
מוצרים אלה אינם מונעים כתמים ,אך ניתן להסיר מהם את כל סוגי הלכלוכים.
כדי לשמור על פורמיקת הננו לאורך שנים ,יש לפעול בהתאם להנחיות להלן:



לאחר סיום התקנת הרהיט/המטבח ,יש לבצע ניקוי ראשוני ,במטרה להוריד מהמוצר את הלכלוך הקטן ביותר
הנמצא בין נקבוביות הננו )כגון :אבק מליטוש קירות או שיש ,חומרי ניקוי וכו'(.
יש לשים בקערה ליטר מים פושרים ולמהול בתוכה כף סבון כלים ולנקות את המוצר עם מטלית מיקרופייבר
חדשה .בסיום פעולה זו ,יש לייבש עם מטלית )זהה( יבשה ונקייה.

יש לנקות את חזיתות ומשטחי הפורמייקה מיד לאחר ההכתמה.






כתמים הנגרמים על-ידי נוזלים כגון :קפה ,תה ,חרדל ,קטשופ ,שמן ,רטבים ,יין ,עפרון ,משחת נעליים ,מים
מלוכלכים  -יש לנקות בעזרת מטלית בד בעלת סיבים רכים הספוגה במים עם סבון כלים.
אם הכתם לא ירד ,יש לנקות עם ספוג פלא רטוב בלבד!
אסור לנקות עם ספוג פלא יבש היות והוא מתנהג כמו נייר זכוכית ויוריד את שכבת הננו מהמוצר.
כתמי מים ואבנית  -יש לשים מעט חומץ על הכתם ,לזמן מקסימלי של  5דקות.
לאחר מכן לנגב את שאריות החומץ עם ספוג פלא רטוב עם מים ובסיום לנגב עם מטלית יבשה.
ניקוי כתם שהתייבש –יש להניח על הכתם מטלית רטובה עם מים נקיים וסבון כלים למשך  2-1דקות )לא
יותר( ולנגב בעזרת מטלית בד לחה ונקייה את שאריות המים והסבון.

חומרים ותכשירים ,המותרים לצורך ניקוי:






מים
סבון כלים )כגון פיירי( עם חומר פעיל עד 24%
ספוג מיוחד למשטחי – HPLספוג פלא רטוב בלבד
מטלית בד בעלת סיבים רכים )מיקרו-פייבר(
ספריי ניקוי כגון  - Virto plusחומר ניקוי ייחודי לחלונות עם אפקט ייבוש מהיר

אסור להשתמש במוצרים הבאים:






מוצרי ניקוי ואביזרים ביתיים לקרצוף  -מוצרים בעלי מרקם גס ,סקוטשים ,מברשות ,ספוגים וכדומה
חומרים אלקלינים או חומרים המכילים חומצה חזקה
תכשירי ניקוי המכילים כלור או חומרים ממיסי סידן
אציטון ,ניטרוגליצרין ,אמוניה ,או נוזלים נומנקלטורים המתחילים בביטוי Tri/Tetra
חריגה מהוראות הניקוי המפורטות עשויה לגרור הסרת אחריות מהמוצר
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