UNITEK, ul. Wergiliusza 64, 60-461 Poznań, tel. (061) 840 90 08, fax (061) 840 90 10
Charakterystyka techniczna płyt EKOSKÓRA
W serii EKOSKÓRA dostępnych jest 20 interesujących wzorów, oznaczonych numerami od S-1 do S-20.
Podstawą wyrobu jest płyta komórkowa, znana równieŜ pod nazwą „plaster miodu”, zespolona z płytą MDF,
pokryta materiałem ze skóry ekologicznej. Płyta jest lekka, stabilna, wytrzymała i ekologiczna.
Standardowy wymiar płyty: 2700*900*10 mm. Waga płyty: 16 kg.
Kolor: szeroka gama kolorów, oznaczonych numerami od S-1 do S-20 wg katalogu. Dopuszcza się występowanie
róŜnic w odcieniach w róŜnych partiach produkcyjnych.
Zastosowanie: jako wypełnienie w systemach drzwi przesuwnych oraz jako fronty meblowe w róŜnej postaci.
Atesty: Atest Higieniczny.
Warunki przechowywania i eksploatacji: stałe warunki wilgotnościowe i temperaturowe, nie naleŜy dopuszczać do
zawilgocenia wyrobu, ani teŜ do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami (np. grzejnikami), magazynowanie w pozycji
poziomej.
Czyszczenie i konserwacja: materiał EKOSKÓRA naleŜy czyścić zgodnie z przepisem czyszczenia i konserwacji.
Przepis konserwacji materiału EKOSKÓRA:
Codzienne
zabrudzenia.

Łagodny detergent – najlepiej
roztwór szarego mydła

Miejscowe,
silniejsze
zabrudzenia

25 % roztwór alkoholu
etylowego

Czyścić regularnie z uŜyciem gąbki Na koniec przetrzeć
lub miękkiej szczoteczki.
czyszczone miejsce
wilgotną szmatką, po
Delikatnie przecierać nasączonym czym wytrzeć do sucha
w celu usunięcia
tamponem z gazy.
pozostałości detergentu.

Przed uŜyciem środka innego, niŜ łagodny detergent, trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, a samo
czyszczenie wykonać bardzo ostroŜnie.

NIE STOSOWAĆ !!!
WOSKÓW
UŜycie wymienionych środków
SPRAYÓW
moŜe spowodować
SILNYCH DETERGENTÓW sztywnienie i pękanie
materiału, a takŜe zmianę
ŚRODKÓW
koloru i połysku powierzchni
ZAWIERAJĄCYCH
wyrobu.
ROZPUSZCZALNIKI
ŚRODKÓW DO CZYSZCZENIA
SKÓRY NATURALNEJ
Producent nie poleca stosowania środków do czyszczenia
skór ekologicznych (sztucznej skóry), jak i środków do
czyszczenia mebli
Producent ostrzega: środki niedozwolone mogą powodować
sztywnienie materiału, a następnie jego
pękanie
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