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CLICWALL TĪRĪŠANAS UN APKOPES NORĀDES

Materiāla specifikācijas:
MDF panelis, ar dekoratīvo metāla melamīna virsmu.

Pielietojums:
Dekoratīvie sienu paneļi izmantošanai interjerā kā nenesošā fasādes siena vai starpsiena.

Apkopes norādes:
Uzturiet telpu un sienas sausas, ar relatīvā mitruma līmeni 50–60% un uzturiet istabas temperatūru no 15 līdz 
20°C. ClicWall paneļi nav piemēroti uzstādīšanai mitrās vietās, ārkārtīgi sausās vietās vai vietās, kurās ir ārkārtīgi 
augsta temperatūra.

Pateicoties izturīgajai un higiēniskajai melamīna virsmai, Unilin ClicWall paneļiem nav nepieciešama 
īpaša apkope vai īpaši apkopes līdzekļi.
Izstrādājumu klāstā ir dažādi virsmu raksti, kuru apkopi iespējams veikt tikpat vienkārši kā virsmām bez 
rakstiem.

Ieteicamās tīrīšanas metodes ir šādas:

Viegli tīrāmi     /     svaigi traipi  
Iztīriet ar papīra dvieli, mīkstu, tīru drānu (sausu vai mitru) vai sūkli.
Ja izmantojat mitru drānu, virsma pēc slaucīšanas jānosusina ar absorbējošu papīra dvieli vai 
mikrošķiedru drānu.

Parasti       traipi     –     ilgs saskares laiks  
Iztīriet ar siltu ūdeni, izmantojot tīru mikrošķiedru drānu, mīkstu sūkli vai mīkstu suku. Tīrot 
neizmantojiet pārāk daudz ūdens! Izmantojiet parastu/standarta mājsaimniecības tīrīšanas līdzekli vai
ziepes bez abrazīvām sastāvdaļām. Tīrīšanas līdzeklis vienmērīgi jāizlīdzina tieši uz traipa. Pēc tam 
nomazgājiet to ar tīru ūdeni un notīriet pilnībā visu tīrīšanas līdzekli, lai nepaliktu svītras. Noslaukiet 
virsmas ar tīru, absorbējošu drānu vai papīra dvieli.

Nekādā gadījumā neizmantojiet šādus tīrīšanas līdzekļus:
o Abrazīvus un agresīvus tīrīšanas līdzekļus (tīrīšanas sūkli, tērauda vati)
o Pulēšanas līdzekli, veļas mazgāšanas līdzekli, mēbeļu tīrītāju, balinātāju
o Mazgāšanas līdzekļus ar spēcīgām skābēm un sāļiem
o Tīrīšanas aprīkojumu, kas izdala tvaiku
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