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PIELĘGNACJI



CODZIENNA
PIELĘGNACJA



Na powierzchni nie gromadzą się niemal żadne
zanieczyszczenia – łatwo się ją czyści i konserwuje. 
Zaleca się usuwanie zabrudzeń zaraz po tym, jak
się pojawią, aby utrzymać produkt w jak najlepszym stanie.

Unikaj używania ziarnistych środków ściernych
i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powierzchnię 
produktu. Nie używaj silnych kwasowych środków 
czystości ani środków do czyszczenia na bazie octu.
Aby nie uszkodzić powierzchni, stosuj środki o wartości 
pH między 3 a 8. Na uporczywe plamy lub kamień 
możesz stosować lekki roztwór. Przed użyciem nowych 
środków czyszczących wypróbuj je najpierw na małej 
powierzchni produktu.

Większość plam spowodowanych codziennym 
użytkowaniem można usunąć za pomocą produktów 
przeznaczonych do powierzchni Solid Surface i Acrylic, 
nakładając je miękką, wilgotną ściereczką (np. bawełnianą 
lub z mikrofibry) lub miękkim ręcznikiem papierowym. 
Rdzę i kamień można usunąć za pomocą wilgotnej 
szmatki z dodatkiem środka czyszczącego 
przeznaczonego do tego typu zanieczyszczeń.
Po zastosowaniu środka czyszczącego dokładnie 
spłucz całą powierzchnię ciepłą wodą w celu usunięcia 
detergentu i osusz wszystkie mokre powierzchnie miękką 
bawełnianą ściereczką lub ściereczką z mikrofibry.



UPORCZYWE
PLAMY



Uporczywe plamy po kosmetykach, kawie, winie, 
popiele papierosowym, detergentach, lakierze
do paznokci i farbach do włosów należy natychmiast 
usunąć miękką ściereczką. Następnie należy 
wyczyścić plamy w taki sam sposób, jak w przypadku 
codziennej pielęgnacji. Zaleca się nakładanie 
środka czyszczącego wyłącznie miękką ściereczką 
bawełnianą lub z mikrofibry. Pamiętaj, że na materiale 
Marbond nie należy stosować żadnych włóknin 
ściernych (np. gąbek typu scotch brite).

Jeśli produkt jest wykonany z materiału Sentec,
do czyszczenia możesz użyć włóknin ściernych
i środków do czyszczenia niezawierających granulek. 
Taki proces czyszczenia należy przeprowadzać na 
całej powierzchni produktu, w następujących seriach 
ruchów: prawo-lewo, góra-dół, ukośnie i na koniec 
okrężnie. Wyjątkowo uporczywe plamy należy
usuwać za pomocą maszyny polerskiej. W takim 
przypadku zalecane jest skontaktowanie
się z autoryzowanym serwisem. 



USUWANIE RYS
ODNAWIANIE PRODUKTÓW



Zadrapania na materiale Sentec można usunąć 
za pomocą włóknin ściernych i zwykłego środku 
do czyszczenia lub maszyny polerskiej. Należy 
przeprowadzić taki sam proces czyszczenia,
co w przypadku plam. Jeśli trzeba użyć maszyny 
polerskiej należy skontaktować się z autoryzowanym 
serwisem. 

Jedną z zalet materiałów Sentec i Marbond jest to, 
że są one odnawialne. W przypadku obu materiałów 
można przywrócić produktowi jego pierwotny 
wygląd po wystąpieniu głębokich uszkodzeń. 
Ta usługa wymaga odpowiedniego zestawu do 
naprawy (dostępnego na zamówienie) i powinna 
być wykonywana przez autoryzowanych techników 
serwisowych.



UWAGI
OGÓLNE



Każdy materiał, który jest niewłaściwie używany lub źle 
konserwowany, może ulec uszkodzeniu. Uszkodzenia 
wynikające z nieprawidłowo przeprowadzonej przez 
użytkownika konserwacji nie są objęte gwarancją 
producenta. Najczęstsze problemy powodujące utratę 
gwarancji mogą powstać w wyniku:

_ stosowania agresywnych środków 
chemicznych (np. środki na bazie acetonu, 
agresywne rozpuszczalniki, środki
do czyszczenia kanalizacji itp.)

_  kontaktu produktu z silnymi chemikaliami, 
wrzącymi cieczami i gorącymi przedmiotami 

_  uszkodzeń mechanicznych, w szczególności 
uderzeń lub zadrapań ostrym przedmiotem



Kwas Spłukać wodą Spłukać wodą

Środki zasadowe Wyczyścić włókniną ścierną Spłukać wodą

Środki na bazie 
alkoholu

Wyczyścić włókniną ścierną Spłukać wodą

Wybielacze Spłukać wodą Spłukać wodą

SENTEC: JAK CZYŚCIĆ? MARBOND: JAK CZYŚCIĆ?ŚRODKI CHEMICZNE



Należy pamiętać, że te środki czyszczące są przeznaczone
do usuwania wyjątkowo uporczywych plam. Zawsze najlepiej
jest natychmiast usunąć plamę miękką szmatką. Jeśli plama 
pozostaje, należy zastosować środki wymienione w tej tabeli. 

Czerwone wino Wyczyścić gąbką i środkiem 
czyszczącym

Wyczyścić miękką 
ściereczką i wodą

Kawa Wyczyścić gąbką i środkiem 
czyszczącym

Spłukać wodą

Herbata Wyczyścić gąbką i środkiem 
czyszczącym

Spłukać wodą

Olejki eteryczne Wyczyścić gąbką i wodą Spłukać wodą

Szminka Wyczyścić gąbką i środkiem 
czyszczącym

Spłukać wodą

Farba do włosów Wyczyścić gąbką i środkiem 
czyszczącym 

Natychmiast spłukać wodą
i wyczyścić miękką ściereczką

Lakier do włosów Czyszczenie gąbką i środkiem 
czyszczącym

Wyczyścić miękką 
ściereczką i wodą

Świeczki i wosk Gorący wosk ze świecy nie 
odkształca powierzchni wanny.
Stwardniały wosk można łatwo 
usunąć palcem lub plastikowym 
narzędziem.
Oczyść obszar zgodnie
z instrukcją pielęgnacji.

Gorący wosk ze świecy nie 
odkształca powierzchni wanny.
Stwardniały wosk można łatwo 
usunąć palcem lub plastikowym 
narzędziem.
Oczyść obszar zgodnie
z instrukcją pielęgnacji.

Piach Spłukać wodą, uważając,
aby nie spowodować
żadnych zarysowań

Spłukać wodą, brak ubytków 
na powierzchni wanny

SENTEC: JAK CZYŚCIĆ? MARBOND: JAK CZYŚCIĆ?PLAMA  
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Siedziba główna:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 71 11
feedback@laufen.ch
www.laufen.com

Eksport:
LAUFEN Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen
Tel. +41 61 765 76 09
Fax +41 61 765 77 77
export@laufen.ch
www.laufen.com/export

Polska:
Roca Polska Sp. z o.o.
ul. Wyczółkowskiego 20
44-109 Gliwice
Tel. +48 32 339 41 00
Fax +48 32 339 41 01
biuro@laufen.pl
www.laufen.pl
INFOLINIA: 801 88 76 22

www.bim.laufen.com
www.facebook.com/laufenpolska 

www.twitter.com/laufenbathrooms 
www.youtube.com/laufenbathrooms1

www.instagram.com/laufen.polska
www.pinterest.com/laufenbathrooms

www.laufen.pl

Katalogi do pobrania


