
A fenti javaslatok figyelmen kívül hagyása esetén a kompakt munkalap színére, fényére, felületére vonatkozó reklamációk elutasításra kerülnek. 

 

 

Fundermax kompakt munkalap 

Kezelési és ápolási útmutató 

Tisztítási javaslatok 

 

  



A fenti javaslatok figyelmen kívül hagyása esetén a kompakt munkalap színére, fényére, felületére vonatkozó reklamációk elutasításra kerülnek. 

A Fundermax kompakt munkalapok tisztítása 

Az ismeretlen eredetű foltok tisztítását mindig az alaptisztítással kezdje, majd haladjon az „A” tisztítási 
eljárástól a „G” tisztítási eljárásig, amíg a kívánt eredményt el nem éri. A csíkozódás elkerülése érdekében, a 
végső tisztítást is el kell végezni. 

Alaptisztítás 
A felületet tisztítsa tiszta, meleg vízzel, puha szivacs, rongy vagy nejlon sörtéjű, puha kefe használatával. (A szivacs 
zöld, súroló oldalát ne használja!) 

A tisztítási eljárás 
Megegyezik az alaptisztítással, de itt már használhat általános, súroló hatás nélküli háztartási tisztítószereket is, pl. 
mosogatószert (Palmolive, Fairy) vagy ablaktisztítót (Ajax, Frosch). 

B tisztítási eljárás 
Amennyiben a szennyeződést az „A” tisztítási eljárás nem távolítja el, használjon kímélő szappanos oldatot (1:3 
arányút). A szennyeződés mértékétől függően hagyja az oldatot pár percig a felületen. 

C tisztítási eljárás 
Ugyanaz, mint az alaptisztítás, de kiegészítésként használhat szerves oldószereket (aceton, alkohol, terpentin, hígító). 
Makacs szennyeződések esetén próbálkozzon a mechanikus eltávolítással is. Figyelem! Műanyag vagy fa spatulát 
használjon, hogy ne karcolja meg a felületet. 

D tisztítási eljárás 
Ugyanaz, mint az alaptisztítás, de kiegészítheti kereskedelmi forgalomban kapható fertőtlenítőszerekkel. Gőztisztítás 
is lehetséges. Ügyeljen az alátétszerkezetre (pl. alsószekrény, tartó lécváz, hátfallemez, szigetelés stb.), hogy az ne 
nedvesedjen át. 

E tisztítási eljárás 
Haladéktalanul távolítsa el a szennyeződést! Ha szükséges, végezze el a „C” és a végső tisztítási eljárást. 

F tisztítási eljárás 
Dörzsölje meg a felületet szárazon egy puha ronggyal vagy puha szivaccsal. Amennyiben a szennyezőanyagok nem 
távolíthatók el, használjon szilikon eltávolítót (pl. Molto). 

G tisztítási eljárás 
Az alap tisztítás után használhatók polírozókréta tartalmú folyékony tisztítószerek (Cif, ATA). Ezt az eljárást csak 
nagyon ritkán, alkalmanként végezze! Makacs vízkő eltávolításához használhatók savas tisztítószerek (pl. 10% ecetsav 
vagy citromsav). Az eljárás után végezze el a végső tisztítást. 
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Ajakrúzs C  Kétkomponensű lakk E  Tea A 

Bakteriológiai foltok D  Kétkomponensű ragasztó E  Térkitöltő hab E 

Baktériumok D  Kréta A  Tömítőanyagok (pl. szilikon) F 

Bútorfényező viasz C  Nyomdai tinta C  Ujjlenyomat A 

Ceruza A  Padlóviasz B  Ürülék D 

Cipőkrém C  Poliuretán hab E  Vér D 

Diszperziók (PVAC) C  Por A  Viaszmaradvány C 

Emulziós festékek C  Ragasztóanyagok C  Vizelet D 

Festékek C  Rozsda G  Vízfoltok G 

Gyümölcslé A  Spray festék C  Vízkő G 

Hibrid ragasztó E  Szappanlerakódás A  Vízoldható ragasztóanyagok A 

Jelölőfilc C  Szénkátrány (cigaretta) C  Vízoldható színezőanyagok A 

Jelölőtoll C  Színes golyóstoll C  Zsír, olaj A, B, C 

Karbamid ragasztó E  Színezőanyag C  Zsírkréta C 

Kávé A  Szintetikus gyanták E  Zsírok A 

Végső tisztítás 
A tisztítószereket maradéktalanul el kell távolítani a felületről, hogy az ne maradjon csíkos.  Tisztítsa meg a felületet 
tiszta, meleg vízzel, majd törölje le a felületet nedvszívó ronggyal, vagy konyhai papírtörlővel. Oldószeres tisztításkor 
tartsa be a balesetvédelmi szabályokat! Szellőztessen! Nyílt láng használata tilos! 


