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POUŽÍVÁNÍ & ÚDRŽBA
HI-MACS® přírodní akrylátový kámen™ je kompaktní povrch odolný proti
skvrnám, ideální pro použití na pracovní desky, pulty, umyvadlové desky a
mnoho dalších aplikací, i tam, kde je vystaven vlhkosti a intenzivnímu
provoznímu zatížení. I ta nejnáchylnější místa odolají působení kávy, inkoustu
a dalším znečištěním. Protože je tento výrobek velmi odolný, je vhodný na
mnoho použití – od domácností až po náročný provoz. Pro udržení krásného
každodenního vzhledu nevyžaduje HI-MACS® žádné speciální čistící
prostředky
I když je HI-MACS® Přírodní akrylátový kámen™ mimořádně pevný a trvanlivý,
může být – stejně jako každý jiný dokonalý materiál – poškozen špatným nebo
nevhodným zacházením. Níže uvedený návod na péči a čištění Vám pomůže
porozumět, jak snadné je pečovat o Váš nový povrch z HI-MACS® a jak je
možné předejít vážnějšímu poškození, které by si mohlo vyžádat speciální
opravu. Jen s trochou informací se můžete těšit z elegance a krásy HI-MACS®
po mnoho dalších let.
Běžné čištění
HI-MACS® je neporézní a proto se může stírat vlhkým hadříkem nebo houbou
a mírnými saponáty či univerzálními čistícími prostředky. Máte-li matovou
úpravu povrchu, můžete použít také krémové brusné čističe, jako jsou Ajax®,
Cif® nebo Barkeepers Friend® (nikdy ne pískový prostředek). Pravidelně je
také vhodné přečistit celý povrch krouživými pohyby krémovým brusným
čističem nebo vlhkou Scotch Brite® houbičkou k udržení jednolitého vzhledu.
Na tmavých a silně pigmentovaných barvách je snadněji vidět prach, špínu a
běžné opotřebení než na světlých barvách a na barvách se vzorem (zrnitou
texturou). Použití nevhodně zvolené barvy či finální povrchové úpravy
s leskem vzhledem k účelu použití (jak je uvedeno ve vzorníku barev a dalších
HI-MACS® informačních materiálech) nemůže být zahrnuto do této záruky.
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HI-MACS® Používání & údržba – doporučené výrobky
Jemný čistící
prostředek
Barkeepers Friend

Jemný
tekutý Odstraňovač
prášek s nebo bez vodního kamene
bělidla
Jif, Cif, Ajax

Antikal, Viakal

Čistič na tvrdé
povrchy
Flash
Mr Muscle/Mr Proper

Tato tabulka uvádí jen omezený počet výrobků vhodných pro rutinní péči a údržbu
materiálu LG HI-MACS® . Lze použít i další výrobky, pokud mají stejné základní
vlastnosti.
Upozornění
Nepokládejte horké pánve přímo z hořáku nebo trouby na povrch
HI-MACS® . Pod horké předměty a spotřebiče jako jsou hrnce, pánve,
keramické hrnce, elektrické smažící pánve atd. vždy použijte podložku. I když
menší pořezání a poškrábání povrchu HI-MACS® můžete opravit, hluboké
zářezy si vyžádají službu odborníka.
Silné kyseliny
S takovými kyselinami, které jsou obsaženy v čističích odpadů, toaletních mís,
pečící trouby, v odstraňovačích barev, v čističích na štětce a kovy a čističe
obsahující metylenchlorid, aceton (odlakovač na nehty) by se mělo v okolí
povrchu HI-MACS® zacházet opatrně. Dostanou-li se tyto kyseliny do kontaktu
s HI-MACS® pracovní deskou, dřezem nebo umyvadlem, rychle opláchněte
povrch dostatkem mýdlové vody. Některé z těchto látek – pokud se ponechají
na povrchu – mohou způsobit zbělení, které lze obtížně odstranit.
Rozlité tekutiny a skvrny
Běžné každodenní potřísnění povrchu se snadno odstraní uvedenými čistícími
technikami, některá obtížnější potřísnění a skvrny, jako např. potravinářské
barvy, čaj a ovocné nápoje si mohou vyžádat agresivnější způsob čištění.
Tyto látky lze také odstranit jemným bělícím prostředkem s následným
použitím běžného čističe a opláchnutím vodou.
Pozn.: Bělidlo by mělo být v kontaktu s povrchem pouze 2 až 5 minut. Máte-li
od zpracovatele dodáno matové provedení povrchu, pak můžete potřísněná
místa také vydrhnout jemným pastovým brusným čističem.
Dokonce i lak na nehty lze z HI-MACS® odstranit odlakovačem (bez acetonu)
nebo jemným brusným čističem.
Další běžně používané tekutiny (viz přiložený seznam) nezanechávají na
povrchu HI-MACS® viditelné stopy.
Cigarety
Pokud se hořící cigareta náhodně dostane do styku s povrchem, může
zanechat nikotinovou skvrnu či stopu po sežehnutí. Obojí lze odstranit
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jemným pastovým brusným čističem nebo leštěním krouživými pohyby
houbičkou Scotch Brite®.
Atypické umyvadlo v koupelnové sestavě FRAME bylo vyrobeno na základě
předložených výkresů a při jeho výrobě byly dodrženy veškeré postupy tak, jak je
doporučuje výrobce a dodavatel materiálu LG Hausys. Byla použita technologie
lepení desek o síle 12mm.
Umyvadlo je určeno k běžnému užívání způsobem obvyklým v koupelnových
prostorách. Vzhledem k atypickému tvaru umyvadla není doporučeno zatěžovat
přední hranu umyvadla tíhou větší než 20kg. V opačném případě se uživatel
vystavuje riziku mechanického poškození výrobku a ztráty jeho funkčnosti.
Dále se předpokládá používání běžných hygienických potřeb a k údržbě a čištění
povrchu používejte běžné úklidové prostředky a především doporučené postupy –
viz výše.
Povrch nevystavujte působení chemických látek, především v případě chloru a
acetonu může dojít ke změně barvy povrchu. Při působená kratším než 2 minuty
stačí povrch otřít vlažnou vodou.
Vyvarujte se styku plochy s ostrými předměty, které mohou způsobit poškrábání
povrchu. Podle intenzity vrypu lze případné slabé škrábance odstranit jemným
čistícím krémem, v případě intenzivnějšího poškození je třeba svěřit obnovu
povrchu odborné firmě.
Při dodržení výše uvedených doporučení se časem nemění funkčnost ani vzhled
výrobku z materiálu LG HI-MACS® a přináším svým uživatelům stále stejný pocit
z funkční krásy a elegance.
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