
 

 

Рекомендації по догляду акрилових плит Niemann 

Особливості акрилових поверхонь 

 Довговічність 

Завдяки акриловим плитам поверхня не розтріскується і не дряпається протягом усього 

терміну експлуатації, а також не втрачає насиченість кольорів через вигоряння на сонці. 

 Чистота 

Поверхня абсолютно стійка до впливу води, що особливо важливо для кухні, яка постійно 

піддається забрудненню. Гладкість поверхні значно полегшує процес прибирання, а також 

запобігає появі цвілі та грибка. 

 Стійкість 

Матеріал стійкий до дії більшості речовин, що зустрічаються в побуті. 

 

 

 

Особливості глянцевих акрилових плит Niemann 
 

 Акрилові плити відбивають світло більше, ніж пластик, ПВХ та емаль. Блиск не тьмяніє і 
допомагає візуально збільшити простір невеликих приміщень; 

 Глибина кольору та ідеальний дзеркальний ефект; 
 Модні і практичні декори, що відповідають дизайнерським тенденціям та надають інтер'єру 

елегантності; 
 Можливість поєднання з матовими фасадами в тих самих відтінках; 
 Сучасність і універсальність; 
 Простота у догляді. 
 

 
 
 
 



Правила догляду за глянцевою поверхнею 

 
 Регулярно очищувати поверхню; 
 Не чистити СУХІ меблі, але витирати насухо після чищення; 
 Не використовувати грубі тканини та губки для посуду; 
 Щоб не допустити появу жирних слідів, плям і розводів від води, під час прибирання добре 

вичавлювати ганчірку, а після чищення протирати поверхню насухо; 
 Берегти кухню від надлишкової вологості, яка спричиняє появу цвілі і набухання меблів. Таким 

чином ви продовжите термін її експлуатації. 

 
 

Особливості матових акрилових плит Niemann 
 

 Останні тенденції інтер'єрного дизайну; 
 Надають інтер'єру делікатності та тепла; 
 Мають підвищену стійкість до відбитків пальців; 
 Позитивно впливають на емоційний фон – спокійне м'яке оздоблення заспокоює нервову 

систему. Матові кухні сприяють умиротворенню та створюють затишну, невимушену 
атмосферу; 

 Можуть поєднуватися з глянцевими фасадами в тих самих відтінках; 
 Вологостійкість; 
 Завдяки новій поверхні AFP бруд на матових плитах видаляється так само легко, як на 

глянцевих; 
 Фізичні властивості приглушених відтінків дозволяють не турбуватися про організацію 

освітлення. Такі фасади не блікують за будь-яких умов.  
 
 
Правила догляду за матовою поверхнею 
 

 Попри те, що приглушені декори дуже практичні, не слід нехтувати доглядом. Деякі матеріали 
основи мають пористу структуру та добре просочуються жиром і харчовими барвниками. 
Вивести такі плями, не пошкодивши меблі, буде дуже складно; 

 Після прибирання всі вимиті поверхні слід витерти насухо. Ця проста дія дозволить продовжити 
життя матеріалу основи матового гарнітуру. 

 

 

 

  



Вороги акрилової поверхні 
 

 Волога 
Не мити поверхню великою кількістю води та постійно підтримувати 

  фасади в сухості 
 

 Висока температура 
Матеріал плавиться при температурі вище 80 °С 

 
 Жорсткі щітки 

Глянцеву поверхню не варто терти металевими скребками та щітками, бо на ній можуть 
залишатися подряпини 
 

 Абразивні речовини для чищення 
Забороняється використовувати абразивні чи спиртові засоби для чищення, оскільки вони 
можуть вплинути на поверхню і зіпсувати її. Не можна мити дверцята порошками, до складу 
яких входять кислоти, луги та хімічні розчинники. З меблями потрібно поводитися акуратно і 
делікатно. Не можна мити їх за допомогою порошкових засобів для чищення, які можуть 
подряпати поверхню фасаду, через що блиск зникне, а в подряпинах почне накопичуватися 
бруд. 

 

Заборонені засоби для чищення 
 

1. Засоби зі спиртом: метил, етил, пропіл та інші; 
2. Засоби з ацетоном та іншими розчинниками; 
3. Скипидар, нітрогліцерин, синтетичні смоли; 
4. Абразивні матеріали: скрібки, ножі, лопатки, щітки, сода тощо; 
5. Порошки; 
6. Пароочисник (застосовується тільки для кухонь із натурального дерева); 
7. Хлор, аміак, натрій, луги та кислотовмісні засоби; 
8. Віск; 
9. Зубна паста, оцет, рослинна олія та ін. 

 
Хлор і спирт знебарвлюють фарбу, а віск робить поверхню липкою, на ній збирається ще більше пилу. 
Засоби, що містять розчинник, спирт або кислоту, також не рекомендуються для акрилової поверхні, 
оскільки вони можуть спричиняти появу тріщин або стирання захисної плівки фасаду. 

 

Що використовувати 
 

 

 Делікатні мийні засоби 
Наприклад, для миття вікон (без аміаку) та посуду, мильний розчин, універсальні засоби для 
прибирання, що мають дбайливу дію. Не забувайте про вологі серветки, шампуні та рідке мило, 
гелі для душу, засоби для посуду, рідини для миття скла і поліролі без воску (для надання 
блиску). 
 

 Мильний розчин і м'яка серветка 
Використовуються для видалення бруду та пилу з поверхні акрилового фасаду. 
 

 М'яка тканина 
Мікрофібра, фланель, м'яка ганчірка без ворсинок. Мікроволоконні серветки захоплюють і 
утримують частинки пилу. 



 
 

 Рідкі делікатні засоби 
Найкраще вибирати ті, на упаковці яких написано «для глянцевих поверхонь». 

 
 Спеціалізовані засоби 

Hu-Gone        https://viyar.ua/ua/catalog/chistyashchie_sredstva_niemann/ 
 
  Інноваційний засіб для чищення 
 Натуральні інгредієнти у складі 
 Призначений для меблевих плит, акрилу, оргскла, ламінатів, HPL, ПВХ, композитів, смол 
 Добре видаляє бруд, жир, відбитки пальців 
 Може використовуватися для матових і глянцевих поверхонь 
 Не залишає розводів і слідів 

 
   

Загальні рекомендації 

 
 Перш ніж розпочинати прибирання кухні, ЗАВЖДИ тестуйте засіб для чищення на непомітній 

ділянці. Обробіть її, потім протріть начисто та насухо, зачекайте 1-2 хвилини й оцініть, чи не 
змінився колір покриття, чи не зник блиск тощо. 
 

 Жирний наліт на кухонних меблях – це суміш пилу з випарами і дрібними частинками жиру, що 
утворюються під час готування. Чим старіший наліт, тим складніше його позбутися. Тому 
оптимальний графік «генерального» чищення кухні від жиру – 1-2 рази на рік, «капітального» 
– кожні 2 місяці із застосуванням м'яких засобів і, звісно, у разі потреби. 

 
 Після закінчення прибирання кухню бажано протерти: начисто – вологою ганчіркою з 

мікрофібри та насухо – чистою сухою ганчіркою так само з мікрофібри. Так ви уникнете розводів 
і залишків засобів для чищення. 

 

 

https://viyar.ua/ua/catalog/chistyashchie_sredstva_niemann/

