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DANE TECHNICZNE 
EGGER EURODEKOR® E1  

Opis materiału: 

Płyta drewnopochodna pokryta żywicą melaminową. 

Jako płyty nośne do wyboru: surowe płyty wiórowe EUROSPAN®, płyty EGGER MDF lub płyty 

EGGER OSB Combiline. 

Zastosowanie:  

Dekoracyjne płyty drewnopochodne stosowane w pomieszczeniach. 

 

Zasady czyszczenia i pielęgnacji 

Płyty melaminowane EURODEKOR® dzięki swojej odpornej, czystej i grubej powierzchni nie wymagają skomplikowanej pielęgnacji. Te 

powierzchnie należą zasadniczo do prostych w czyszczeniu. Dotyczy to również powierzchni wykończonych strukturami. 

 

Zalecane sposoby czyszczenia zabrudzeń o różnym nasileniu: 

LEKKIE, ŚWIEŻE ZABRUDZENIE 

Wytrzeć papierowymi ręcznikami, miękkimi, czystymi ściereczkami (na sucho/mokro), czy też gąbką. Po wytarciu na mokro 

należy osuszyć powierzchnię chłonnym, papierowym ręcznikiem lub szmatką  z mikrofibry. 

 

Zapobieganie powstawaniu smug 

Smugi powstają często w wyniku czyszczenia wielokrotnie używanymi ściereczkami lub irchą, lub też przy zastosowaniu 

organicznych środków czystości w połączeniu z zimną wodą. Aby uniknąć smug i cieni zaleca się wytarcie powierzchni 

ciepłą wodą, a następnie wysuszenie jej ogólnodostępnymi ręcznikami papierowymi lub ściereczkami z mikrofibry. 

ZABRUDZENIE ZWYKŁE TZN. PRZEZ DŁUŻSZY CZAS ODDZIAŁYWANIA 

Czyszczenie ciepłą wodą, czystą ściereczką lub mikrofibrą, miękką gąbką lub miękką szczoteczką. Stosować 

ogólnodostępne środki czystości dla gospodarstwa domowego, mydło szare lub mydło bez komponentów barwiących, nie 

zawierające substancji ścierających. Następnie zmyć środek czystą wodą, aby zapobiec powstawaniu smug. Powierzchnie 

wytrzeć do sucha chłonnymi, czystymi  szmatkami lub ręcznikami papierowymi. 

 

Środki czystości, których nie należy stosować: 

� Środki do czyszczenia lub szorowania (proszki ścierające, gąbki z szorstką powierzchnią, druciaki) 

� Środki do polerowania, proszki do prania, środki do czyszczenia mebli, substancje wybielające 

� Środki czystości zawierające silne kwasy i sole o silnie kwaśnym odczynie 

� Urządzenia do czyszczenia parą 
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ZASADY PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA POWIERZCHNI MATOWYCH ST9 

Powierzchnie o matowych strukturach odwzorowują naturalne wrażenia wzrokowe i dotykowe. Powierzchnia przyjmuje tym 

samym charakter wzorca, drewnianej powierzchni zabezpieczonej olejem lub matowym lakierem. 

Podobnie, jak np.: przy powierzchniach w wysokim połysku bądź w przypadku powierzchni drewnianych, także przy 

powierzchniach matowych należy podczas użytkowania i zabiegów pielęgnacyjnych respektować kilka zasad. 

 

Praktycznie tak, jak w przypadku innych powierzchni z tworzywa, zwykłe zabrudzenia można usunąć bez większych 

problemów. Ważne jest przy tym, aby zawsze do czyszczenia stosować wyłącznie miękką ściereczkę, względnie w miarę 

możliwości wilgotną szmatkę. Absolutnie nie można używać silnych środków i proszków do czyszczenia, druciaków, 

środków do polerowania, proszków do prania, środków do czyszczenia mebli, substancji wybielających, środków czystości 

zawierających silne kwasy oraz urządzeń parowych! Zarówno te wyżej wymienione, jak i szorstkie ściereczki, czy też gąbki z 

chropowatą powierzchnią powodują w wyniku silnego tarcia lub ścierania nieodwracalne uszkodzenia powierzchni: ślady 

ścierania lub wybarwienia. 

Analogicznie należy możliwie szybko usunąć tłuste plamy, najpóźniej po 48 godzinach. Zbyt długi czas oddziaływania na 

powierzchnię może doprowadzić do jej uszkodzenia. 

ZASADY PIELĘGNACJI I UŻYTKOWANIA GŁĘBOKICH STRUKTUR ST22 

Struktury o większej głębi jak np. ST22 sprawiają często wrażenie bardziej delikatnych i pracochłonnych w czyszczeniu. 

Jednakże, badania laboratoryjne wykazały, iż właściwości tej struktury odpowiadają parametrom innych powierzchni płyt 

melaminowanych EURODEKOR®. 

W szczególności odporność na zarysowania w przypadku struktury ST22 jest wyraźnie lepsza aniżeli innych struktur 

obecnych na rynku. 

Czyszczenie powinno być wykonywane zgodnie z kierunkiem struktury powierzchni. Wszystkie wcześniej wymienione 

wskazówki można również zastosować dla struktury ST22. 

Przytoczone wyżej wyniki testów laboratoryjnych potwierdzają ponadto pozytywne doświadczenia w zakresie zastosowania 

struktury ST22 na frontach kuchennych. Także w kombinacji z jasnymi dekorami czyszczenie przy zachowaniu 

wymienionych zaleceń jest bezproblemowe. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
INFORMACJA O TYMCZASOWOŚCI 

Powyższe dane techniczne zostały przygotowane w oparciu o najlepszą wiedzę i ze szczególną starannością. Nie bierzemy 

odpowiedzialności za błędy w druku, błędy w normach i pomyłki. Ponadto wskutek ciągłego rozwoju produktu EGGER EURODEKOR®, oraz 

zmian w normach i dokumentach prawa publicznego mogą wynikać techniczne zmiany. Z tego względu treść niniejszego dokumentu nie 

może służyć jako instrukcja obsługi ani prawnie wiążący dokument. 


