
ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA, 

KONSERWACJI, PIELĘGNACJI PŁYT WIÓROWYCH 

  
I. ZASADY OGÓLNE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI:  

1. Powierzchnie elementów z płyty wiórowej laminowanej nie należy czyścić i konserwować przy 

użyciu środków chemicznych w sprayu z uwagi na ryzyko uszkodzenia powłoki tych elementów. 

Można takie elementy zmywać wilgotną tkaniną, a następnie niezwłocznie wysuszyć przez wytarcie 

miękką, suchą tkaniną.  

2. W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących.  

3. Nie należy używać do czyszczenia aktywnych środków chemicznych (np. usuwających kamień, rdze, 

środków do czyszczenia ceramiki itp.).  

4. Nie należy używać środków żrących, szorujących "nieznanych Sprayów"  

5. Wszelkie środki czyszczące należy stosować zgodnie z przeznaczeniem, zasadami i instrukcją ich 

Producenta.  

6. Za uszkodzenia powłoki powstałe w wyniku użycia niezalecanego środka czyszczącego firma HPL 

System Sp. z o.o.  nie ponosi odpowiedzialności.  

  

II. ZASADY UŻYTKOWANIA:  

1. Płyty wiórowe laminowane powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.  

2. Płyty wiórowe laminowane należy użytkować w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, 

zabezpieczonych przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, przy wilgotności 

względnej powietrza 40-70% i temperaturze stałej 19-25°C.  

3. Płyty wiórowe laminowane powinny być przechowywane i używane w odpowiednich warunkach, 

tj. nie należy dopuszczać do nadmiernego przegrzewania (przesuszenia), unikać wilgoci 

(zamoczenia, przemarzania).  

4. Płyty wiórowej laminowanej nie należy ustawiać w odległości mniejszej niż 1 metr od czynnych 

źródeł ciepła (grzejniki, piece, ogrzewacze pomieszczeń).  

5. Powierzchnie płyt wiórowych laminowanych należy chronić przed bezpośrednim działaniem 

gorących przedmiotów, zamoczeniem, a szczególnie przed działaniem alkoholu, octu, naturalnych i 

zagęszczanych soków, a także środków chemicznych, na przykład: rozpuszczalniki, benzyna oraz 

kosmetyki o silnym działaniu (farby do włosów, zmywacze do paznokci itp.)  

6. Nie należy dopuszczać do trwałych zabrudzeń, kontaktów np. z olejami, kwasami, innymi 

substancjami mającymi właściwości żrące lub oddziaływań ciężkich twardych, ostrych 

przedmiotów.  

7. Produkt nie może być poddawany bezpośredniemu (ciągłemu lub długotrwałemu działaniu wody 

np. zalanie).  

8. Płyt wiórowych laminowanych nie należy przechowywać na wilgotnym (mokrym) podłożu.  

9. Niewłaściwe użytkowanie, mechaniczne działania zewnętrzne (rysowanie) oraz niewłaściwa 

konserwacja może w łatwy sposób doprowadzić do uszkodzeń, zniszczeń czy odbarwień. Wady te 

nie podlegają odpowiedzialności firmy HPL System Sp. z o.o.  

  

ŻYCZYMY ZADOWOLENIA I SATYSFAKCJI Z WIELOLETNIEGO UŻYTKOWANIA 
NASZYCH PRODUKTÓW.  
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