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amināta virsmām ir ilgāks darba mūžs un tām ir
nepieciešama mazāka apkope. Lai efektīvi tīrītu traipus,
sekojiet tālāk sniegtajiem norādījumiem.

Regulāra apkope
Tīriet paneļus ar mitru lupatiņu. Lielākajai daļai traipu pietiks ar ūdeni
un standarta maigu tīrīšanas līdzekli. Noturīgu traipu tīrīšanai
efektīvāk būs izmantot augstākas koncentrācijas tīrīšanas līdzekli.
Pēc tīrīšanas virsma vienmēr jānoslauka ar tīru lupatiņu.

Viegli netīru
virsmu ikdienas
apkope
Iemērciet tīru lupatiņu ūdenī, kurā izšķīdināts neliels ziepju, tīrīšanas
vai mazgāšanas līdzekļa daudzums. Tīriet virsmu ar mitru lupatiņu.
Pārslaukiet ar sausu un tīru lupatiņu.

Netīru virsmu
pastiprināta
tīrīšana
Noslaukiet netīrumus no virsmas.
Iemērciet tīru lupatiņu ūdenī ar tīrīšanas līdzekli un izspiediet to.
Pārslaukot virsmu, vienmēr virziet lupatiņu atbilstoši virsmas raksta
virzienam.
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Tāpat varat iemērkt lupatiņu ūdens un spirta šķīdumā vai citā līdzīga
veida tīrīšanas līdzeklī, un tīrīt virsmu.
Pārslaukiet ar sausu un tīru lupatiņu.
Aizliegts izmantot
Laminātu tīrīšanai ir aizliegts izmantot agresīvus tīrīšanas līdzekļus,
piemēram, tērauda birstes, abrazīvais tīrīšanas pulveris
vai citi pulēšanas līdzekļi (izmantošanai mājsaimniecībās), jo minēti
līdzekļi var izraisīt virsmas skrāpējumus un neatgriezeniskus
bojājumus.

Traipu tīrīšana
Tīrīt traipus ar

Mājsaimniecības
tīrīšanas līdzeklis

Pirkstu nospiedumi
Tauki, eļļa
Apavu nospiedumi
Pelni, nikotīns
Tinte
Kafija, tēja
Augļu sula
Krīts, pildspalvu tinte
Marķieri,
līme*
Lūpu krāsa, apavu pulēšanas
līdzeklis, vasks
Nagu laka
Kaļķis, kaļķa nogulsnes**
Rūsa***

Spirts, logu
mazgāšanas
līdzekļi

x
x
x
x
x
x
x
x

Terpentīna eļļa,
acetons,
perhloretilēns

x
x

Īpaši
tīrīšanas
līdzekļi,
krāsas
šķīdinātā
ji

x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

*Noteiktu veidu līmes traipus nav iespējams notīrīt bez virsmas sabojāšanas, piemēram,
izkaltusi divu komponentu līme.
** Kaļķa nogulsnes var veidoties dušas telpās. To tīrīšanai ir jāizmanto 10% etiķskābes
šķīdums. Pievērsiet īpašu izmanību kaļķakmens tīrīšanas līdzekļiem, jo tie var saturēt ļoti
kodīgas vielas, kas sabojās lamināta virsmu.
*** Noturīgu traipu tīrīšanai izmantojiet citronskābes šķīdumu.

Krāsas, marķieru, tintes u. tml. traipi
Izmantojiet organiskos šķīdinātājus, piemēram, denaturēto spirtu,
terpentīnu, acetonu, krāsu šķīdinātājus. Izmantojiet standarta tīrīšanas
līdzekli mājsaimniecībām, lai tīrītu šķīdinātāju paliekas. Ir aizliegts
izmantot šķīdinātāju uz nitrocelulozes bāzes.
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Tīrīšanas darbi ir vienmēr jāveic labi vēdinātā telpā bez atklātas
liesmas.
Piezīme
Pēc traipu tīrīšanas rūpīgi tīriet virsmu ar ziepjūdeni vai ūdeni ar
standarta tīrīšanas līdzekli mājsaimniecībām. Nosusiniet paneli.

Tīrīšana pirms līmēšanas
Pirms lamināta līmēšanas darbu veikšanas rūpīgi tīriet gan lamināta
virspusi, gan apakšpusi, lai lamināts būtu tīrs no netīrumiem un
svešķermeņiem.
Lai izvairītos no problēmām un defektiem līmēšanas darbu rezultātā,
mēs iesakām tīrīt arī līmēšanas balstu virsmas.
Šo virsmu tīrīšanai iesakām izmantot birsti ar mīkstiem sariem vai
gaisa strūklu, kas tiek izmantota tīrīšanai ražošanas procesu ietvaros.
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