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3ІНСТРУКЦІЇ ПО ДОГЛЯДУ Й ОЧИЩЕННЮ

ЩОДЕННИЙ ДОГЛЯД І ВИДАЛЕННЯ ПОШИРЕНИХ ПЛЯМ
Подібно до будь-якого іншого матеріалу для оформлення інтер'єру, поверхня FENIX підлягає регулярному очищенню. При цьому
не потрібно ніякого спеціального догляду, достатньо вологої ганчірки, змоченої теплою водою або м'яким мийним засобом.
Практично всі традиційні побутові засоби для чищення або дезінфекції дозволяють безпечно використовувати їх в домашніх
умовах. Для усунення найбільш поширених плям достатньо очистити поверхню теплою водою, використовуючи неабразивну
тканину. Складніші плями можна видалити за допомогою неабразивного побутового мийного засобу або розчинників. Для
видалення старих, сухих або затверділих плям використовуйте «чарівну» губку або м'яку тканину. Після використання будь-яких
розчинників рекомендується промити поверхню теплою водою та мийним засобом. Необхідно завжди ретельно промивати
поверхню чистою водою, по можливості теплою, щоб видалити мийний засіб.

СТІЙКИ ПЛЯМИ ТА ДРІБНІ ПОДРЯПИНИ
Поверхні FENIX мають унікальний непористий зовнішній шар, що дозволяє підтримувати їх в чистоті за допомогою простих,
повсякденних методів догляду та очищення. У разі виникнення плям рекомендується застосування спеціального мийного засобу
(згідно з таблицею, наведеною на наступній сторінці) для видалення будь-яких слідів плям. У разі мікроподряпин необхідно
звернутися до розділу ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ для поверхонь, як зображено на малюнках нижче.

ОПОЛІСКУЙТЕ ПІСЛЯ ОЧИЩЕННЯ І ДОГЛЯДУ
Після очищення або застосування «чарівної» губки слід ретельно промити чистою водою, бажано теплою, для видалення
будь-яких залишків мийного засобу, розчинника або будь-якого іншого засобу для чищення.
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ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ «ЧАРІВНА» ГУБКА

Помістіть зволожений паперовий
рушник на те місце, де видно
мікроподряпини.

Поверхневі дефекти, спричинені
мікроподряпинами.

Помістіть гарячу праску на
поверхню, яку необхідно відновити.
Не залишайте праску на поверхні
більш як на 10 секунд. 

Промийте відновлене місце водою
кімнатної температури й серветкою
з мікрофібри.

Тепер поверхня має відновитися.

ІНСТРУКЦІЇ З ДОГЛЯДУ ПРАСКА

Протріть «чарівною» губкою
ділянку, де видно мікроподряпини.
Можна використовувати суху або
злегка зволожену губку.

Поверхневі дефекти, спричинені
мікроподряпинами.

Тепер поверхня має відновитися.

КОРИСНІ ПОРАДИ З ОЧИЩЕННЯ
З метою отримання найкращих результатів під час очищення FENIX важливо дотримуватися таких рекомендацій:
- Не дивлячись на високу міцність, поверхню FENIX ні в якому разі не можна обробляти засобами, що містять абразивні

речовини, макроабразивні губки або непридатні матеріали, такі як наждачний папір або сталева вата;
- Треба уникати сильнокислотних або лужних продуктів, оскільки вони можуть призвести до появи плям на поверхні;
- Треба уникати відбілюючих і сильнохлорованих засобів, оскільки вони можуть призвести до руйнування поверхні.
- Необхідно використовувати гіпохлорит натрію в концентраціях нижче 5% і протягом не більше 5 хвилин, потім змити

за допомогою губки або серветки;
- Треба ретельно змити перекис водню в концентраціях нижче 3%. Якщо концентрація перевищує 3%, рекомендується

уникати залишення цього розчину в контакті з поверхнею більш ніж на 10 хвилин, а поверхню необхідно ретельно промити
неабразивною губкою, а потім добре висушити;

- У разі застосування розчинників серветка, що використовується, має бути абсолютно чистою, щоби не залишати слідів на
поверхні FENIX. Проте, будь-які сліди можуть бути вилучені шляхом промивання гарячою водою й ретельного просушування;

- Забороняється використовувати меблеву поліроль або очисні засоби на основі воску, оскільки вони утворюють на поверхні
FENIX липкий шар, що притягує й утримує бруд;

- Забороняється використовувати металеві скребки, залізні щітки або будь-які інші металеві предмети для видалення плям,
фарби, штукатурки або інших речовин з поверхні.
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3КАТЕГОРІЯ ТИП ПЛЯМИ СТУПІНЬ ЗАБРУДНЕННЯ

ЛЕГКА ПОМІРНА Й НЕДАВНЯ СТІЙКА

ЩОДЕННИЙ БРУД Пил, бруд загалом, змішаний пил і жир
Відбитки пальців, нікотинові плями, сліди гуми
Сліди та плями вапняного нальоту, іржа
Чорний дим

1 2 2
3 4*  4*
2 5 5
2 2 2

ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ
ТА НАПОЇ

 Сироп, фруктовий або овочевий сік
Цукровий сироп, джем, карамель
Алкогольні напої, молоко, чай, кава, вино, пиво
Тваринні й рослинні жири й олії
Соуси, яйця
Желатин, органічні залишки, гуміарабік

1 або 2 2 2
1 або 2 2 2 
1 або 2 2 2

3 4* 4*
3 4* 4*
2 2 2

ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ
Й ПОЛІРОЛІ

 Засоби для чищення, мило
Поліроль для меблів і натирання підлоги
Крем для взуття

1 або 2 2 2
3 3 4**
3 3 4**

ФАРБИ ТА ЧОРНИЛА Сліди від олівців і крейди
Чорнило від ручки й маркери, дьоготь
Синтетичні олійні фарби

Акварель, барвники та клей, розчинний у воді або
у водяній дисперсії (рослинний та вініловий)
Графіті, аерозольна фарба, фарба тощо

1 2 2
4** 4** 4**

9+10 10 10

2 2 2

9+12 12 12

КОСМЕТИКА Помада
Лак для волосся, тональний засіб, пудра для обличчя
Лак для нігтів

3 3 4**
4** 4** 4**

9+4** 4** 4**

РОЗЧИННИКИ Ореоли, які зазвичай виникають у результаті
застосування розчинників
Сольвентні чорнила для друку

4*** 4*** 4***

4** 4** 4**

ВІСК 3 11 11

Силіконові мастики, вироби на основі силікону
Залишки акрилових клеїв або рослинних смол після
видалення захисної плівки
Двокомпонентні фарби, клейкі речовини й адгезиви
Синтетичні смоли
Неопреновий клей

Віск свічки, парафін, віск на основі гіпсу (пошив)

6 6 7СИЛІКОН
СМОЛИ ТА КЛЕЙКІ 
РЕЧОВИНИ 

12 12 12

4**  4**  7
4** 4** 7

9+4* 4* 4*

ОРГАНІЧНІ РІДИНИ 8 8 8Фізіологічні рідини й біологічні відходи (клітини, дерма,
мікроби, бактерії, кров, сеча) 

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З ОЧИЩЕННЯ
1. Використовуйте сухі або зволожені водою м'які тканини або паперові рушники.
2. Використовуйте теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишаючи до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.
3. Спочатку візьміть суху м'яку тканину або паперовий рушник. Після цього треба використовувати теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір,

поки бруд не почне розчинятися.

4.* Використовуйте спеціальний розчинник*, потім варто використовувати теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.
4.**  Використовуйте спеціальний розчинник**, потім варто використовувати теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.
4.***  Використовуйте спеціальний розчинник***, потім варто використовувати теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.

 

5. Використовуйте мийні засоби, що містять оцтову або лимонну кислоту в концентрації до 10%. Промивайте великою кількістю теплої води. Під час використання засобів для видалення вапняного
нальоту для побутового застосування – варто негайно промити.

6. Негайно видаліть будь-які залишки за допомогою води або відповідних розчинників до того, як пляма схопиться. Вивчіть інструкцію з експлуатації виробу або зверніться до виробника за більш
детальною інформацією. Для силікону використовуйте відповідні розчинники.

7. Після затвердіння, спробуйте видалити, протираючи сухою тканиною, а також використовуючи шпателі з дерева або м'якою пластмасою (наприклад, нейлону) для зішкрябування, щоб уникнути
утворення подряпин і потертостей.

8. Після використання теплої води (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши діяти до розчинення бруду, необхідно промити її дезінфікуючими очисними засобами
або просто дезінфікуючими засобами, які є в продажу або передбачені медичними практиками. Дотримуйтесь інструкції. Для цього типу бруду можна також використовувати пару.

9. Негайно використовуйте суху м'яку тканину або паперовий рушник.
10. Використовуйте трихлоретилен або нітророзчинник, потім – теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.
11. Після затвердіння бруду, спробуйте видалити його за допомогою сухої тканини та із застосуванням фізичної сили, використовуючи шпателі з дерева або м'якої пластмаси (наприклад, нейлону),

щоби зішкрябати її, не залишаючи потертостей та подряпин. У разі видалення воску необхідно помістити на пошкоджене місце паперовий рушник, нагріти його праскою, а потім відділяти до повного видалення.

12. На металевих поверхнях використовуйте спирт. Для інших поверхонь використовуйте ацетон або, якщо пляма стійка, технічні розчинники, спеціально призначені для видалення графіті****.
Потім використовуйте теплу воду (до 35-40°C) з милом або м'яким побутовим мийним засобом, залишивши їх діяти до тих пір, поки бруд не почне розчинятися.

* Бензин, терпентін, уайт-спіріт, трихлоретилен, тетрахлоретилен, трихлоретан спеціально для неопренових клеїв, спирту.
** Ацетон або рідина для видалення лаку з нігтів, бензин, терпентін, уайт-спіріт, трихлоретилен, тетрахлоретилен, трихлоретан спеціально для неопренових клеїв, спирту.
***  Спирт.
****  Неприпустимі речовини можна легко видалити, якщо вони водорозчинні, в іншому випадку використовуйте органічний розчинник або спеціальний очищувач від графіті.

ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ.
У цьому документі представлені загальні рекомендації для поліпшення якісного очищення та догляду за виробами. Цей документ слугує як загальне керівництво щодо належного
проведення робіт і не є ні формою гарантії, ні заявою про придатність до застосування щодо описаних в ньому виробів і процесів. Будь-яка інформація або вироби, про які йде мова
в цьому документі, підлягають перевірці та підтвердженню користувачем на предмет їхньої придатності для використання за призначенням або в конкретних цілях. Необхідно
враховувати місцеві або особливі обставини. Зміст цього документа відображає наші знання та досвід на момент публікації. Нова версія документа замінює всі попередні версії.
Повідомляємо, що в останню версію можуть бути внесені технічні зміни, які необхідно враховувати під час використання виробів. З новою версією документа можна ознайомитися на
нашому вебсайті www.fenixforinteriors.com. Клієнтам рекомендується завжди перевіряти наявність оновленої версії документа. Будь-яка гарантія на вироби може бути анульована,
у випадку якщо положення останньої версії (змісту) цього документа, в яку час від часу можуть вноситися зміни, що не будуть (належним чином) дотримуватися. Ми доклали максимум
зусиль для забезпечення точності інформації, представленої в цьому документі, проте компанія не несе відповідальність за будь-які упущення, неточності або друкарські помилки.

fenixforinteriors.com
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