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TECHNICKÝ LIST
EGGER EURODEKOR® E1
Popis materiálu:
Dekorativní, melaminovou pryskyřicí potažený materiál na bázi dřeva.
Nosný materiál dle výběru: EUROSPAN® dřevotřískové desky,
EGGER MDF nebo EGGER OSB Combiline
Použití:
Dekorativní desky na bázi dřeva pro použití v interiéru .

Návody na čištění a ošetřování
EURODEKOR® melaminovou pryskyřicí potažené desky nevyžadují díky svému odolnému a hygienickému povrchu žádnou zvláštní péči.
Povrch se všeobecně snadno čistí. Toto platí rovněž pro strukturované povrchy.
Doporučené postupy čištění při různém stupni znečištění:

LEHKÉ, ČERSTVÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Čistit papírovými utěrkami, měkkými čistými textilními utěrkami (suchými/vlhkými) nebo houbičkou.
Při vlhkém otírání osušit savou papírovou utěrkou nebo mikrovláknovou utěrkou.
Zamezení tvorby šmouh
Šmouhy vznikají nejčastěji čištěním organickými rozpouštědly ve spojení se studenou vodou a vícenásobně použitými utěrkami nebo
kůžemi na čištění oken. Aby veškerá čištění proběhla bez tvorby stop po čištění a šmouh, je doporučeno následné vlhké přetření teplou
vodou. Poté se povrch dosuší běžně dostupnými papírovými nebo mikrovláknovými utěrkami.

NORMÁLNÍ ZNEČIŠTĚNÍ – DELŠÍ DOBA PŮSOBENÍ
Čištění horkou vodou, čistým hadrem nebo mikrovláknovou 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.
Čistící prostředky, které by se v žádném případě neměly používat:

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
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POKYNY K OŠETŘOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PRO MATNÉ POVRCHY JAKO JE NAPŘÍKLAD ST9
U povrchů v matném provedení se jedná o verzi s dotekovým a optickým vjemem blízkým přírodnímu materiálu. Tím obdrží povrchová
plocha charakter svého předobrazu, masivních povrchů dřeva v olejovaném nebo matně lakovaném provedení.
Podobně, jako např. u povrchů s vysokým leskem nebo také u povrchových ploch masivního dřeva, je třeba při používání popř. při
ošetřování tohoto matného povrchu respektovat určité zásady.
V zásadě lze normální pozůstatky znečištění bez problémů odstranit, tak jako u jiných povrchů z umělé hmoty. Při tom je důležité, aby byla
k čištění vždy použita měkká utěrka, popř. aby použitá čistící utěrka byla pokud možno vlhká. V žádném případě by neměly být používány
ostré čistící prostředky/prášky, ocelová vlna, leštící prostředky, prací prostředky, nábytkové čistící prostředky, bělící prostředky, čistící
prostředky se silnými kyselinami a parní čistící přístroje, neboť tyto, jakož i příliš drsné utěrky nebo čistící houbičky s drsnými stranami,
způsobují při příliš intenzivním tření nebo drhnutí na povrchu lesklé stopy popř. lesklá místa, která znamenají poškození povrchové plochy,
jež nejsou již odstranitelná.
Mastné pozůstatky by rovněž měly být odstraněny v krátkém čase, nejpozději do 48 hodin, jelikož příliš dlouhá doba jejich působení může
též vést k poškození povrchové plochy.

POKYNY K OŠETŘOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ PRO HLUBOKÉ POVRCHY JAKO JE ST22

CZ_12/10
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
CZ12/10
CZ08/11
Technické
a tiskové
chyby vyhrazeny
Technické
změny změny
a tiskové
chyby vyhrazeny

Hlubší povrchy, jako je např. ST22, často budí dojem vyšší choulostivosti, jakož i pracnějšího čištění. Intenzivní laboratorní výzkumy však
dokazují, že nelze tento subjektivní dojem potvrdit a vlastnosti odpovídají ostatním povrchům desek EURODEKOR®.
Obzvláště pokud se týká odolnosti proti poškrábání, dosahují povrchy s ST22 hodnot ležících výrazně nad průměrem trhu.
Čištění je třeba provádět ve směru struktury povrchové plochy. Všechny další pokyny dle předchozích odstavců lze aplikovat též u ST22.
Výše zmíňované řady pokusů jsou potvrzovány též pozitivními zkušenostmi při použitíí ST22 ve frontech kuchyní. Rovněž v kombinaci s
velmi světlým dekorem lze provádět bezproblémově čištění za podmínky dodržení výše uvedených pokynů.

Předběžná doložka: Tento technický list byl vyhotoven s nejlepším vědomím a obzvláštní svědomitostí. Za tiskové chyby, chyby norem a omyly nelze přebírat žádnou zodpovědnost.
Navíc mohou z dalšího kontinuálního vývoje desek EGGER EURODEKOR®, jakož i ze změn norem a dokumentů veřejného práva vyplývat technické změny. Proto obsah tohoto
technického listu nemůže sloužit ani jako návod k použití ani jako právně závazný podklad.
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