Návod k údržbě kuchyňských linek my!kitchen
Korpus

Korpusy čistit běžně dostupnými čistícími prostředky pro domácnost (např. tekuté mýdlo) bez abrazivních složek za pomocí čistého hadříku, měkké houbičky nebo
měkkého kartáče. Následně čistou vodou odstranit všechen čistící prostředek a vytřít savou utěrkou do sucha. Pro čištění a údržbu nepoužívat: brusné nebo odírající
prostředky, leštící prostředky na nábytek či bělící prostředky, čistící prostředky se silnými kyselinami či solemi a dále nepoužívat přístroje na čištění parou.

Creative dvířka

Nečistoty odstraňte teplou mýdlovou vodou, nebo měkkou houbičkou (nepoužívejte žádné abrazivní houbičky). Po vyčištění povrchu omyjte vodou a osušte suchým
hadříkem. Čistící prostředky by neměly obsahovat látky podporující hoření, silné alkálie, ochranné látky na bázi polymerní disperze a vosk. Nevhodné jsou také pasty
a prostředky pečující o dřevo, mohou způsobit vydření

Foliovaná dvířka

Foliovaná dvířka nevystavujte teplotě vyšší než 75 °C (těsné blízkost spotřebičů, které nemají vhodné odvětrání).

Lesklá folie

Nábytkové dílce s folií ve vysokém lesku jsou pro ochranu před poškozením při výrobě a pozdější montáži opatřeny PE-ochrannou folií. Aby jste se vyvarovali poškození,
odstraňte ochrannou fólii teprve po dokončení všech montážních prací. Po stažení ochranné fólie je povrch obzvlášť citlivý na škrábance, protože ještě není plně
vytvrdnutý. Prosím, vyčkejte proto 24 hodin s prvním čištěním. Nečistoty můžete odstranit teplým, silně zředěným mýdlovým roztokem, pomocí měkkého hadříku
nebo houbičky. Vhodné jsou běžné zředěné domácí čistící prostředky, které jsou doporučovány pro umělé povrchy. Zbytky čistícího roztoku odstraňte čistou vodou
a hadříkem utřete do sucha. Nevhodné jsou utěrky z mikrovláken, protože ty kvůli jejich brusným vláknům povrch trvale zmatní.

Matná a supermatná folie

Nečistoty odstraňte teplou mýdlovou zředěnou vodou, nebo měkkou houbičkou (nepoužívejte žádné abrazivní houbičky). Po očištění povrch omyjte čistou vodou
a osušte suchým hadříkem. Čistící prostředky by neměly obsahovat látky podporující hoření, silné alkálie, ochranné látky na bázi polymerní disperze a vosk. Nevhodné
jsou také pasty a prostředky pečující o dřevo, mohou způsobit vydření. Doba čištění by měla být co nejkratší bez použití nadměrné síly, hrozí změna stupně matu,
obzvláště na exponovaných místech. Vyhněte se použití koncentrovaného alkoholu, metylalkoholu a isopropylalkoholu.

Odstranění ochranné folie u supermatných foliovaných dvířek

Fólie je potažená průhlednou ochrannou fólií, chránící povrch před poškrábáním během výroby, přepravy a instalace nábytkových dílců. Ochranný film musí být po
sestavení nábytku odstraněn. Ochranná fólie je materiál na bázi polyolefinu, který může být likvidován spolu s komunálním odpadem. Povrch nábytku je zvláště citlivý
na poškrábání ihned po odstranění ochranné fólie. Po odstranění ochranného filmu se musí povrch okamžitě vyčistit a lehce leštit jemným mýdlem (mýdlo max 1%),
měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky na bázi alkoholu a brusiva.

Lak lesk

Čistíme pomocí jemné mikroutěrky s mýdlovým roztokem. Na údržbu se nedoporučuje používat houbička na nádobí, úklidové hadry, utěrky a prachovky. Pokud potřebujete
odstranit větší nečistoty, povrch opatrně stírejte mikroutěrkou navlhčenou vodou s mýdlovým roztokem, popřípadě s malým množstvím saponátového prostředku
s neutrálním PH. Poté setřít plochu jemným suchým hadříkem. Zásadně nečistit prostředky obsahující rozpouštědla (alkohol).

Pracovní deska z HPL (vysokotlaký laminát) a CPL (laminát)

Při čištění musí být použity šetrné prostředky, které neobsahují odírající složky. Vhodné jsou jemné kuchyňské hadříky (nikdy nepoužívejte drátěnku). Odložení
hořících cigaret na povrchové plochy pracovních desek vede k jejich poškození. Při krájení a dělení potravin vždy používejte podložku. Vyvarujte se odstavení horkého
kuchyňského nádobí přímo z varné desky na pracovní plochu. Rozlité tekutiny by měly být neprodleně otřeny popř.jinak odstraněny z povrchu a z oblastí výřezů a spojů
pracovních desek. Plastovou těsnící lištu nevystavujte působení vysoké teploty a zabraňte kontaktu s horkými předměty (např. s hrncem).

Umístění nového stříbrného loga my!kitchen.

Logo nalepte vždy na pohledovou část kuchyně. Po dohodě se zákazníkem vyberte nejlepší místo na kuchyni. Nejčastěji se logo umisťuje na pracovní
desku nebo do rohu dvířka. Před odlepením přenosové fólie a loga z podkladového papíru samolepku nejprve pořádně “přejeďte prstem”! Aby se
přenosová fólie řádně přilepila k logu a písmenka nezůstávaly na podkladovém papíru při odlepení přenosky. (Nejčastěji zůstává přilepený znak ®)
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