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Instrukcja przechowywania i czyszczenia wyrobów lakierowanych
1. Przechowywanie elementów lakierowanych






Przechowywać w suchych i przewiewnych pomieszczeniach.
Zabezpieczyć przed działaniem promieniowania UV, wysokiej temperatury otoczenia, wilgotności.
Materiały opakowaniowe muszą być rozszczelnione w celu uniknięcia kondensacji wilgoci pomiędzy
powłoką lakierniczą, a opakowaniem.
Wyroby składować na płaskiej powierzchni.

UWAGA !!! Zbyt długie pozostawienie folii ochronnej na powierzchni powłoki lakierniczej szczególnie
przy ekspozycji słonecznej i wysokiej temperaturze otoczenia może doprowadzić do zespolenia folii
z powłoką.

2. Czyszczenie elementów lakierowanych












Użyć suchej, miękkiej ściereczki nie rysującej powierzchni lub odkurzacza wyposażonego w końcówkę
do czyszczenia mebli.
W przypadku zabrudzeń, w zależności od potrzeby, użyć czystej, letniej wody ( max. 25°C)
lub wody z niewielkim dodatkiem neutralnego środka czyszczącego.
Temperatura czyszczonej powierzchni nie może przekraczać 25°C.
Po zakończeniu czyszczenia powierzchnia musi być wolna od pozostałości użytych środków
czyszczących.
Nie używać rozpuszczalników organicznych, związków ropopochodnych, stężonych alkoholi
oraz środków zawierających estry, ketony, związki aromatyczne, alkohole cukrowe, fluorowce.
Nie używać silnych kwasów ani detergentów zasadowych.
Nie używać środków ściernych.

PAMIĘTAJ !!! Czyszczenie powierzchni należy zawsze poprzedzić wykonaniem próby na małym fragmencie
elementu, w niewidocznym miejscu. Niewłaściwy detergent może uszkodzić powłokę lakierniczą
( np. zmiana odcienia, połysku).
Za prawidłowość przechowywania i czyszczenia wyrobów lakierowanych odpowiada Klient.

Informacje zawarte w instrukcji mogą być okresowo aktualizowane, przy czym zawsze obowiązuje najnowsza wersja.
W tym celu prosimy o odwiedzanie naszej witryny pod adresem www.barwasystem.pl, gdzie w sekcji do pobrania w zakładce materiały informacyjne
znajduje się najnowsza wersja niniejszej instrukcji.
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