Údržba kuchyně s povrchem SENOSAN
Všeobecné informace
Materiál SENOSAN je folie z materiálu ABS, na němž je vrstva akrylátu, který má za následek vysoký
stupeň lesku plně srovnatelný s materiály jako je sklo nebo laky té kvality. Tyto folie jsou lisovány na nosič
MDF a mohou být v provedení jednostranném i oboustranném. Pakliže jde o jednostranné provedení, je na
druhé straně melaminový povrch bílé barvy. Pomyslným vrcholem v nabídce lesklých materiálů je
SENOSAN SCR ( scratch resistant), který se svou odolností proti poškrábání blíží vlastnostem HPL
materiálů a tedy dá se použít také na více namáhané plochy. Nevýhodou je vyšší pořizovací cena, nicméně
zákazník dostane dokonalý povrch s velmi dobrými mechanicko-fyzikálními vlastnostmi. Původní varianta
SENOSANU s výhodnější cenovou relací proti verzi SCR a také širší paletou dekorů ji předurčuje především
pro výrobu kuchyňských dvířek, kde odolnost proti poškrábání je dostatečná.

Návod jak pečovat o povrch SENOSAN
Povrch SENOSANU je dobře znám pro jeho unikátní stupeň lesku a hloubku barev. Po odstranění PE
ochranné folie se povrch stává velice citlivý. Řešením je zanechání samo přilnavého PE – filmu na povrchu,
který činí povrch měkký a může se časem ještě využít. Akrylátový povrch je sám o sobě hydroskopický
(schopnost pohlcovat vodu), což znamená obsah vody v normálním vlhkém prostředí, což je potřebné
k dosažení potřebné tvrdosti akrylátu. Tvrdnutí může trvat až jeden týden v závislosti na prostředí.
Důležitá informace !!!
Stupeň lesku lze srovnávat s leskem u povrchu piána. Zdůrazňujeme, že nelze použít žádných
brousících a drsných čistících materiálů, které by mohly tento lesklý povrch poničit a za žádných
okolností nepoužívat čistící materiál obsahující alkohol (je často obsažen v čisticích na sklo).
Doporučujeme použít pouze antistatické přípravky, které zabraňují vytvoření statické výboje.

Doporučení k péči o povrch SENOSAN
Výrobcem je doporučen jeho leštící přípravek při údržbě povrchu, aby se zamezilo poškrábání. Vyvarujte se
tedy běžných antistatických čističů a můžete použít čističe řady SENOSAN Ultra Gloss Superpolisch-DGS.
Před leštěním povrch omyjte mýdlovým roztokem a pečlivě vysušte. Potom přípravek naneste na bavlněném
tkanivu a rovnoměrně naneste na celou plochu (stačí malé množství- je vysoce efektivní). Nechte působit.
Po cca 20 minutách přeleštěte povrch krouživými pohyby - použijte čistou bavlněnou tkaninu.
Doporučujeme rovněž po odstranění ochranné folie použít ULTRA GLOSS.
Výrobek je ekologicky nezávadný a vhodný pro použití v kuchyni. Ochranu povrchu je dobré zopakovat
přibližně po jednom roce, jakmile povrch není tolik lesklý.

Děkujeme Vám za nákup našeho výrobku a přejeme, aby Vám kuchyně dlouho a dobře
sloužila.
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