Vortová 115, 539 61
tel:
+420 469315059
mob:
+420 774884433, +420
www:
firma@vortap.cz

Návod na používání a údržbu výrobků z kompaktních materiálů
Použití kompaktních materiálů :
- pracovní plochy kuchyňských desek, koupelnových desek, prodejních pult ů, přepážek
v bankách, recepčních pultů, laboratoří apod.
- tvarovky – dřezy, umyvadla, vaničky ve zdravotnických za řízeních, vany a sprchové kouty
- interiérové prvky – svítidla, nádobky, tácky, květináče apod.
Funkční vlastnosti :
- neporéznost a nenasákavost, zdravotní nezávadnost
- odolnost vůči bakteriím, plísním a mikroorganismům, vůči skvrnám a chemikáliím
- barevná stálost, bezespárová technologie zpracování
- nehořlavost
- způsobilost pro styk s potravinami
Údržba :
- Především díky neporéznosti a nenasákavosti materiálu postačí pro běžnou údržbu mýdlová
voda či voda s Jarem. Povrch otírejte měkkou utěrkou či houbičkou na nádobí namočenou
v mýdlové či jarové vodě – zbavíte jej běžné mastnoty a skvrn. Používáním se většina „oděrek“
rozlešt9.
- Případné porušení materiálu nedoporučeným krájením, řezáním, sekáním, popálením cigaretou
nebo zápalkou, nepodložením nožek kuchy ňských mlýnků, použitím čistícího prášku či jiným
poškrábáním se deska snadno opraví přebroušením hrubou stranou houbičky na nádobí a
vyleštěním běžnými tekutými prostředky typu Cif cream.
- Deska je určena pro běžný kuchyňský provoz – tzn. stolování, přípravu pokrmů, odkládání
kuchyňských potřeb. Deska nesmí být zatížena tím, že by na ní někdo seděl nebo po ní chodil.
- Při větším poškození způsobeným nevhodným zacházením lze lokáln ě místo opravit
vyspravením, přebroušením a přeleštěním. Vzhledem k bezespárému spojování není taková
oprava rozpoznatelná. V případě potřeby obraťte se na svého dodavatele na adresu
VorTaP s.r.o. Vortová 115, 539 61
tel. 469315059
mail: firma@vortap.cz.
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Nevystavujte kompaktní materiál působení silných chemikálií například koncentrovanému Savu.
Jestliže Vaše pracovní plocha nebo tvarovka přijde do styku s látkami, jako jsou odrezovač,
čistič na pečicí trouby, aceton apod., rychle opláchněte povrch mýdlovou či jarovou vodou. Při
případné změně barvy povrchu desky přebruste místo hrubou stranou houbičky na nádobí
s přídavkem prostředku typu Cif. Skvrny můžete ošetřit běžnými prostředky na odstraňování
usazenin z nábytku.
Pod horké nádoby a elektrické spotřebiče vždy používejte podložku odolnou vůči teplu.
Dřezy nebo umyvadla občas vyčistěte roztokem octové vody v poměru 1 l vody a ¼ l octa
Napusťte tvarovku do ½ vodou a přidejte doporučené množství octa, nechte působit 15 minut a
poté umyjte stěny a dno. Vždy tvarovku vytřete do sucha.
Jestliže do dřezu vyléváte vroucí vodu, pak doporučujeme pustit současně do dřezu vodu
studenou.
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