
PIELĘGNACJA WYROBÓW KOMPOZYTOWYCH

 

- czyścić zwykłym płynnym detergentem.

 

UWAGA! Nie zaleca się stosowania środków czyszczących zawierających materiały ścierne.

- polerować specjalnie do tego celu przeznaczonym, drobnoziarnistym detergentem, a następnie woskiem

naprz. kosmetykami samochodowymi.   

 

Regularna pielęgnacja zapewnia estetyczny wygląd produktu przez wiele lat.

 

Produkty nie mogą wchodzić w kontakt z kwasami, amoniakiem, środkami do czyszczenia toalet, barwnikami do 
włosów lub związkami chloru.

 

W przypadku pęknięć powierzchniowych lub w przypadku zmatowienia powierzchni można dokonać 
polerowania zgodnie z powyższą instrukcją. 

Głębsze zarysowania najpierw należy delikatnie wyrównać poprzez szlifowanie na mokro papierem ściernym( 
grubość ziarna 1200 ).

 

Produkty zawierają proszek mineralny ( poliestrowy). Powierzchnia jest chroniona warstwą powłoki z żywicy o 
grubości min. 0,5 mm.

 

Produkty spełniają wymagania norm:

 

1. CE / EN - wydany przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN-European Commitee for

standaryzacja) - oznaczone "CE" Norma EN 14688 - umywalki

 

Poddane testom na:

- spuszczanie wody

- odporność na zmiany temperatury

- odporność na czynniki chemiczne i zanieczyszczające

- odporność na zarysowania

- odporność na ścieranie

- możliwość czyszczenia
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2. ANSI CSA certyfikowane "R & T IAPMO", oznaczone "cUPC"
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