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NÁVOD K ÚDRŽBĚ — NANO HOUBIČKA

NÁVOD K ÚDRŽBĚ — ŽEHLIČKA

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA A ODSTRAŇOVÁNÍ BĚŽNÝCH SKVRN
Stejně jako jiné materiály určené pro interiérový design, je třeba povrch FENIX®  pravidelně čistit. Povrch nevyžaduje žádnou speciální 
údržbu, stačí vlhký hadřík s teplou vodou nebo šetrný čisticí prostředek. 
V případě obvyklých každodenních skvrn stačí povrch vyčistit teplou vodou za použití neabrazivního hadříku. Odolnější skvrny lze 
odstranit neabrazivními čisticími prostředky nebo rozpouštědly. Na starší, zaschlé nebo zapečené skvrny použijte nano houbičku.             
Při použití jakýchkoliv rozpouštědel doporučujeme povrch opláchnout teplou vodou a šetrným čisticím prostředkem. Po čištění povrch 
vždy důkladně opláchněte, nejlépe teplou čistou vodou, abyste odstranili detergenty. 

ODOLNÉ SKVRNY A DROBNÉ ŠKRÁBANCE
Povrchy FENIX® mají jedinečnou neporézní vnější vrstvu, která vám umožní udržovat čistotu jednoduchou každodenní péčí. V případě 
odolných skvrn doporučujeme použít k odstranění nečistot, čisticí prostředek (podle tabulky uvedené na další straně). V případě mikro 
škrábanců se prosím řiďte NÁVODEM NA ÚDRŽBU povrchů, jak je znázorněno níže.

OPLACHOVÁNÍ PO ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBĚ
Po čištění nebo po použití nano houbičky povrch důkladně opláchněte čistou vodou, nejlépe teplou, abyste odstranili veškeré čisticí 
prostředky, rozpouštědla, nebo jiné zbytky detergentů.

Povrchové defekty způsobené 
drobným poškrábáním.

Umístěte navlhčený kus 
kuchyňské utěrky na oblast, kde je 
povrch poškrábán. 

Přiložte na povrch horkou 
žehličku, který je třeba opravit. 
Nenechávejte žehličku v jeden 
moment na povrchu déle než 10 
sekund.

Povrchové defekty způsobené 
drobným poškrábáním.

Třete nano houbičkou oblast, kde 
je povrch poškrábán. Houbičku 
lze použít suchou nebo mírně 
navlhčenou.

Nyní by měl být povrch opravený. 

Opláchněte opravovanou plochu 
vlažnou vodou pomocí 
mikrovláknového hadříku.

Nyní by měl být povrch opravený.

UŽITEČNÉ RADY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ
Pro dosažení nejlepších výsledků při čištění povrchu FENIX® je důležité dodržovat následující rady: 
– Přestože je povrch FENIX® velmi odolný, nesmí být nikdy ošetřován prostředky obsahujícími abrazivní látky, 
makroabrazivními houbičkami, nebo nevhodnými materiály, jako je smirkový papír či drátěnka;
– je třeba se vyhnout silně kyselým nebo zásaditým produktům, protože mohou povrch obarvit a zanechat na něm skvrny;
– je třeba se vyhnout bělicím a silně chlorovaným přípravkům, protože mohou povrch znehodnotit. Chlornan sodný 
by měl být používán v koncentracích nižších než 5 %, a to maximálně po dobu 5 minut, poté by měl být opláchnut 
houbičkou nebo ručníkem;
– peroxid vodíku v koncentracích nižších než 3 % by měl být pečlivě opláchnut. Při koncentracích vyšších než 3 %, 
doporučujeme nenechávat tento roztok v kontaktu s povrchem déle než 10 minut, povrch je třeba důkladně opláchnout 
neabrazivní houbičkou a poté jej dobře vysušit;
– při použití rozpouštědel musí být použitý hadřík dokonale čistý, aby na povrchu FENIX® nezůstaly stopy. Případné stopy 
mohou být odstraněny opláchnutím horkou vodou a dobrým vysušením;
– nepoužívejte leštidla na nábytek nebo obecně čisticí prostředky na bázi vosku, protože mají tendenci vytvářet 
na povrchu FENIX® lepkavou vrstvu, která přitahuje a zachycuje nečistoty;
– nepoužívejte kovové škrabky, železné kartáče ani jiné kovové nástroje k odstraňování skvrn, barvy, omítky nebo jiných 
povrchových látek.
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2013ODOLNOST, STÁŘÍ A ROZSAH SKVRNY
NEPATRNÉ MÍRNÉ A NEDÁVNÉ ODOLNÉ

KAŽDODENNÍ NEČISTOTY 1 2 2
3 4* 4*
2 5 5
2 2 2

POTRAVINY A NÁPOJE 1 nebo 2 2 2
1 nebo 2 2 2 
1 nebo 2 2 2
3 4* 4*
3 4* 4*
2 2 2

ČISTIČE A LAKY 1 nebo 2 2 2
3 3 4**
3 3 4**

BARVY A INKOUSTY 1 2 2
4** 4** 4**
9+10 10 10

2 2 2

9+12 12 12

KOSMETIKA 3 3 4**
4** 4** 4**
9+4** 4** 4**

ROZPOUŠTĚDLA 4*** 4*** 4***
4** 4** 4**

VOSKY

SILIKONY
PRYSKYŘICE 
LEPIDLA 

3 11 11

6 6 7

12 12 12
4** 4** 7
4** 4** 7
9+4* 4* 4*

ORGANICKÉ LÁTKY 8 8 8

POKYNY K ČIŠTĚNÍ – LEGENDA
1. Použijte měkký hadřík nebo papírovou utěrku, buď suchou, nebo navlhčenou vodou..
2. Použijte teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač (nebo v případě vodního kamene přípravek proti vodnímu kameni) a nechte působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
3. Nejdříve použijte suchý měkký hadřík nebo papírovou utěrku. Poté použijte teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač a nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
4.*  Použijte speciální rozpouštědlo*, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
4.**  Použijte speciální rozpouštědlo**, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
4.***  Použijte speciální rozpouštědlo***, poté teplou vodu (do 35-40 °C) a kuchyňský odmašťovač, nechte jej působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat. 
5. Použijte čisticí prostředky obsahující kyselinu octovou nebo citronovou v koncentraci do 10 %. Dobře je opláchněte teplou vodou. Pokud používáte prostředky 

na odstraňování vodního kamene pro domácí použití, ihned je opláchněte. 
6. Skvrnu okamžitě setřete vodou nebo vhodnými rozpouštědly, než zaschne. Pro více informací a další postup se podívejte do návodu k použití nebo se obraťte na výrobce. 

V případě silikonu použijte vhodná rozpouštědla.
7. Po zaschnutí se skvrnu pokuste odstranit třením suchými ručníky, nebo ji pomocí špachtlí seškrábněte (dřevěných, plastových – nylonových), aniž byste způsobili oděrky nebo škrábance.
8. Nejdříve použijte teplou vodu (do 35-40 °C) s mýdlem nebo jemným čisticím prostředkem pro domácnost, který necháte působit, dokud se nečistota nezačne uvolňovat, 

poté umyjte běžně dostupnými, nebo zdravotnickými, dezinfekčními prostředky. Postupujte podle návodu. Na tento typ nečistot lze také použít páru.     
9. Ihned použijte suchý měkký hadřík nebo papírovou utěrku.
10. Použijte trichlorethylen, nitro ředidlo, nebo rozpouštědlo, poté omyjte teplou vodu (do 35-40 °C), použijte kuchyňský odmašťovač a nechte působit, dokud se nečistoty nezačnou uvolňovat.
11. Po zaschnutí se skvrnu pokuste odstranit třením suchými ručníky, nebo ji pomocí špachtlí seškrábněte (dřevěných, nebo měkkých plastových, např. nylonových), aniž byste způsobili

oděrky nebo škrábance. V případě vosku přiložte na postižené místo papírovou utěrku, nahřejte ji žehličkou a poté vosk odlupujte, dokud nebude zcela odstraněn.
12. Na kovové povrchy použijte alkohol. Na ostatní povrchy použijte aceton, nebo pokud je skvrna obzvláště odolná, použijte běžně dostupná rozpouštědla určená speciálně k odstraňování 

gra�iti ****. Poté použijte teplou vodu (do 35-40 °C), kuchyňský odmašťovač a nechte jej působit, dokud se špína nezačne uvolňovat.
* Benzín, terpentýn, lakový benzín (minerální terpentýn), trichlorethylen, perchlorethylen, trichlorethan (zejména pro neoprenová lepidla), alkohol.
**  Aceton nebo odlakovač na nehty, benzín, terpentýn, lakový benzín (minerální terpentýn), trichlorethylen, perchlorethylen, trichlorethan (zejména pro neoprenová lepidla), alkohol.
***  Alkohol.

Skvrny a nežádoucí materiály na povrchu lze snadno odstranit, pokud jsou rozpustné ve vodě, jinak použijte organické rozpouštědlo, nebo speciální čistič gra�iti.****  
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UPOZORNĚNÍ. Tento dokument obsahuje obecná doporučení, jak zvýšit kvalitu čištění a údržby výrobků. Slouží jako obecný návod pro správné 
zacházení s materiály a nepředstavuje žádnou formu záruky o vhodnosti postupů v něm popsaných. Veškeré informace nebo výrobky obsažené v tomto 
dokumentu musí uživatel ověřit a vyzkoušet, jsou-li vhodné pro jeho konkrétní účel a použití. Je třeba vzít v úvahu místní a specifické podmínky. Obsah tohoto 
dokumentu odráží naše znalosti a zkušenosti v době jeho zveřejnění. Nejnovější verze dokumentu nahrazuje všechny jeho předchozí verze. Zákazníci by si měli 
vždy ověřit, zda je k dispozici aktualizovaná verze dokumentu. Jakákoliv záruka na výrobky může být zrušena, pokud obsah nejnovější verze tohoto dokumen-
tu, který může být čas od času aktualizován, není řádně dodržován. Vynaložili jsme veškeré úsilí, abychom zajistili přesnost informací, ale nemůžeme nést 
odpovědnost za případná přehlédnutí.

KATEGORIE TYP SKVRNY

Prach, nečistoty obecně, smíšený prach a mastnota. 
Otisky prstů, nikotinové skvrny, stopy gumy. 
Stopy a známky vodního kamene, rez. 
Stopy po kouři a dýmu.

Sirup, ovocná nebo zeleninová šťáva. 
Slazený sirup, džem, karamel. 
Lihoviny a destiláty, mléko, čaj, káva, víno, pivo.
Živočišné a rostlinné tuky a oleje. 
Omáčky, vejce. 
Želatina, organické zbytky, arabská guma.

Čistící prostředky, mýdlo.
Leštidlo na nábytek a podlahy. 
Leštidlo na boty.

Stopy po tužce a křídě. 
Tuš, fixy a dehet. 
Syntetické olejové barvy. 
Akvarelové barvy, barvy 
a lepidla rozpustná ve vodě, nebo vodní disperzi 
(rostlinné a vinylové).
Gra�iti, barvy ve spreji apod. 

Rtěnky.
Lak na vlasy, make-up, pudr na obličej. 
Lak na nehty.

Lesklé skvrny jako důsledek použití rozpouštědel.
Barvy pro tisk na bázi rozpouštědel. 

Vosk na svíčky, parafín,
krejčovské vosky na bázi sádry. 

Silikonové tmely, výrobky na bázi silikonu. Zbytky 
akrylátových lepidel nebo rostlinné gumy po 
odstranění ochranného filmu z materiálu.
Dvousložkové barvy, lepidla a adheziva. 
Syntetické pryskyřice. 
Neoprenové lepidlo. 
Tělesné tekutiny a nemocniční nečistoty. 


