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Techninių duomenų lapas
EGGER EURODEKOR® E1
Medžiagų specifikacija:
Melaminu dengta medžio pagrindo plokštė dekoratyviu paviršiumi.
Pagrindo medžiagos gali būti iš: EUROSPAN® , EGGER MDF
ar EGGER OSB Combiline žaliavinės plokštės
Taikymo sritis:
dekoratyvios medžio pagrindo plokštės vidaus patalpoms

VALYMO IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS
EURODEKOR® melaminu dengtų plokščių paviršiai atsparūs bei higieniški, todėl ypatinga priežiūra jiems nereikalinga.
Paviršius paprasta valyti, net ir su gilesnėmis tekstūromis.
Atsižvelgiant į užterštumą, rekomenduojami šie valymo būdai:

LENGVAS, NEĮSISENĖJĘS UŽTERŠTUMAS
Nuvalykite popieriniu rankšluosčiu, minkštu švariu audeklu (sausu ar drėgnu) arba kempine.
Jeigu valote drėgnu audeklu, nusausinkite sugeriamuoju popieriniu rankšluosčiu ar mikropluošto šluoste.

KAIP IŠVENGTI DRYŽIŲ
Valant paviršių organiniais tirpikliais, šaltu vandeniu ir senomis šluostėmis, dažnai susidaro dryžiai. Kad valant
nesusidarytų dryžių, rekomenduojama paviršių nuvalyti šiltu vandeniu ir nusausinti popieriniais rankšluosčiais arba
mikropluošto šluostėmis.

ŠIEK TIEK ĮSISENĖJĘS VIDUTINIS UŽTERŠTUMAS
Nuvalykite šiltu vandeniu, švariu skuduru ar mikropluošto šluoste, minkšta kempine arba švelniu šepečiu. Naudokite
įprastus buitinius valiklius arba muilus, kuriuose nėra abrazyvinių dalelių. Tada nuvalykite švariu vandeniu ir pašalinkite
visus ploviklio pėdsakus, kad išvengtumėte dryžių. Nusausinkite paviršių švariu, sugeriančiu audiniu arba popieriniais
rankšluosčiais.
Jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti šių valymo priemonių:


ploviklių ir abrazyvinių medžiagų (abrazyvinių miltelių, aštrių kempinių, metalinių kempinėlių);
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poliruoklių, skalbimo miltelių, baldų valiklių, baliklių;



stiprių rūgštinių valiklių ir druskos rūgšties;



garų valymo įrangos.
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PATARIMAI, KAIP PRIŽIŪRĖTI IR NAUDOTI MATINIUS PAVIRŠIUS (PVZ., ST9)
Aliejuotas arba matinis lakuotas paviršius išlaiko originalaus medžio masyvo paviršiaus savybes. Panašiai kaip ir itin
blizgiems ar medžio masyvo paviršiams, matinių paviršių priežiūrai reikėtų nepamiršti kelių dalykų. Kaip ir nuo kitų
sintetinių paviršių, įprastas dėmes lengva pašalinti. Svarbu, kad paviršiai būtų valomi tik minkšta, drėgna šluoste.
Jokiomis aplinkybėmis negalima naudoti abrazyvinių medžiagų arba miltelių, metalinių kempinėlių, poliruoklio,
skalbiamųjų miltelių, baldų valiklių, baliklių, rūgštinių valiklių ar garų valymo įrangos.
Šių atsargumo priemonių reikia paisyti, kadangi nuo abrazyvinių valiklių, aštrių kempinių ar indų plovimo šluosčių, jei
valoma per stipriai, ant paviršiaus lieka ryškios dėmės, kurios sugadina paviršių ir jų nebegalima pašalinti. Riebalų
likučiai taip pat turėtų būti pašalinti kuo greičiau (per 48 valandas), nes paviršius gali būti pažeistas, jei per ilgai juos
paliksite.

PATARIMAS, KAIP VALYTI GILAUS RELJEFO STRUKTŪRŲ PAVIRŠIUS (PVZ., ST22)
Reljefiški paviršiai, pvz., ST22, gali pasirodyti labiau paveikūs dėmėms ar galimiems pažeidimams. Tačiau laboratoriniai
tyrimai parodė panašų aukštą atsparumo lygį, kaip ir visų kitų EURODEKOR melaminu dengtų plokščių.
Viena iš pagrindinių priežasčių yra aukšto ir silpno blizgesio vietų išdėstymas. Lyginant su kitų gamintojų panašios
paviršiaus struktūros plokštėmis, EGGER plokščių paviršiaus struktūros yra atsparesnės įbrėžimams. Valyti reikia
struktūros kryptimi. Tinka jau anksčiau minėtos EURODEKOR® valymo rekomendacijos.
Šią informaciją patvirtina teigiama ST 22 kaip MFC virtuvės durų naudojimo patirtis. Šį paviršių lygiai taip pat lengva
valyti net ir su šviesiais dekorais.
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Pastaba:
Šiame techninių duomenų lape pateikiama kruopščiai patikrinta informacija. Techniniai duomenys gali keistis. Kadangi
EGGER EURODEKOR® nuolat tobulinamas, todėl gali asirasti skirtumų, taip pat galimi viešosios teisės dokumentų ir
standartų atnaujinimai. Todėl EGGER negali prisiimti atsakomybės už spausdinimo ar turinio klaidas. Šis techninių
duomenų lapas nėra naudojimo instrukcija ar teisinis dokumentas.
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