
Materiál nevyžaduje žádnou zvláštní péči, povrchy se čistí velmi snadno. 

Údržba spočívá pouze v odstraňování nečistot, mastnotě, případně usazeném prachu. Rozlité tekutiny je nutné vždy neprodleně setřít 

popř. odstranit, jelikož delší působení určitých látek může negativně působit na jakost povrchu. Tekutiny jako je čaj, káva, víno apod. 

je vhodné co nejrychleji odstranit, protože delší čas jejich působení na povrch zvyšuje pracnost čištění. Po mokrém čištění je třeba povr-

chovou plochu osušit běžnou jemnou utěrkou.

Lehčí znečištění (čerstvé) 

Použijte jemnou, utěrku bez chloupků, jelenici nebo houbu. Dbejte na to, abyste nepoužívali žádné mikrovláknové utěrky nebo škrabky 

na nečistoty, protože tyto často obsahují jemné abrazivní složky, které mohou způsobit poškrábání povrchové plochy. Po setření vlhkosti, 

je vhodné provést osušení savou papírovou utěrkou, aby se zamezilo tvoření šmouh.

Šmouhy často vznikají čištěním organickými rozpouštědly ve spojení se studenou vodou a vícekrát použitou utěrkou nebo jelenicí 

na okna. K čištění bez vzniku map a šmouh je doporučeno dodatečné vlhké setření teplou vodou a poté dosušení povrchové plochy 

běžnou kuchyňskou rolí nebo bavlněnou utěrkou.

Silnější znečištění 

Doporučuje se čištění teplou vodou, čistým bezešvým hadrem, houbičkou či měkkým kartáčem. Použít lze běžně dostupné čisticí pro-

středky pro domácnost nebo tekuté mýdlo (oboje bez abrazivních složek). Následně je třeba přetřít povrch vlhkým hadříkem a veškeré 

zbytky čisticího prostředku odstranit, tím předcházíme tvorbě šmouh. Poté osušte dvířka savou textilní nebo papírovou utěrkou. 

U odolných druhů zašpinění (zastaralé pozůstatky mastnoty, krému na boty, fixu a jiné) lze též použít běžný čistič skel. Čisticí prostředek 

je vhodné předem otestovat na skrytém místě.

Čisticí prostředky, které by se neměly v žádném případě používat 

• brusné a odírající prostředky (brusný prášek, houbičky s drsnou stranou, ocelová vlna)

• lešticí prostředky, čisticí prostředky na nábytek, bělicí prostředky, prací prostředky

• čisticí prostředky se silnými kyselinami a silnými kyselými solemi

• přístroje na čištění vodní parou
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