
Lapitec®:
odolný,
funkčný,
ľahko
udržiavateľný.

Dlhotrvajúca krása Lapitecu sa ľahko udržiava 

odkedy je povrch neporézny,

neabsorbuje žiadne látky a nenechá

preniknúť žiadnu špinu.

Navyše garantuje vysoký stupeň hygieny, 

Lapitec® je ľahko čistiteľný, jednoducho

vlhkou textíliou a horúcou vodou.

Vďaka spekaniu pri 1200̊C je tento inovatívny 

materiál odolný voči vysokým teplotám.

Takisto je Lapitec® odolný voči UV žiareniu.

Tieto charakteristiky zaručujú farebnú

stálosť a povrchovú odolnosť aj pri

exteriérových aplikáciách

.

Lapitec S.p.A.
Via Bassanese 6   31050 Vedelago   Treviso   Italy

T. +39 0423 700239   F. +39 0423 709540

info@lapitec.it   lapitec.com

SEE OFFICIAL LISTING
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Starostlivosť a
údržba

 



TYP SAPONÁTU HLADKÉ POVRCHY ŠTRUKTÚROVANÉ POVRCHY

HRDZA

KYSELINA

VLHKÁ ŠPONGIA
SCOTCH-BRITE

JEMNÁ METLIČKA
ALEBO PLASTOVÁ KEFKA

VODNÝ KAMEŇ

ZVYŠKY CEMENTU,
OMIETKY A CITRÓNU

HLINÍKOVÉ STOPY

TUK ZÁSADA /
ROZPÚŠŤADLO  

VLHKÁ UTIERKA NEABRAZÍVNA ŠPONGIA

KÁVA

ATRAMENT OXIDANT / 
ROZPÚŠŤADLO

OLEJ ROZPÚŠŤADLO

GUMA

ROZPÚŠŤADLO

VLHKÁ ŠPONGIA
SCOTCH-BRITE

JEMNÁ METLIČKA
ALEBO PLASTOVÁ KEFKA

VOSK

EPOXIDOVÉ LEPIDLO

ŽIVICA

TRVALÁ FIXKA

VÍNO

OXIDANT

VLHKÁ UTIERKA NEABRAZÍVNA ŠPONGIA

JÓDOVÁ TINKTÚRA

KRV

OVOCNÝ DŽÚS

ZMRZLINA ZÁSADA

TYPY SAPONÁTOV:
KYSELINY: kyselinové saponáty, produkty odtraňujúce vodný kameň a cement, napr. Viakal
ZÁSADY: zásadité saponáty, čpavok, odmastňovač, napr. Chanteclair, Cif, Bam
ROZPÚŠŤADLÁ: univerzálne rozpúšťadlá, riedidlá, biely alkohol, acetón
OXIDANTY: bielidlo, peroxid vodíka

TIPY:
Nepoužívajte koncentrovanú kyselinu chlorovidíkovú, sodný lúh alebo produkty obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú a jej deriváty
Na hladkých povrchoch používajte magic eraser špongiu bez saponátov na odstránenie posledných stôp nečistoty.

BEŽNÉ ČISTENIE
Použite mikrovláknovú textíliu na odstránenie
prachu z povrchu. Povrch Lapitecu može byť umývaný 
horúcou vodou a šetrným saponátom, odporúčaným 
výrobcom, ak je to nevyhnutné.
Opláchnite horúcou vodou a utrite handričkou.

ČO NEROBIŤ
Nepoužívajte vosky ani olejové mydlá, možu zanechať 
olejový film na povrchu po niekoľkých aplikáciách a tak 
ovplyvniť vzhľad a čistotu povrchu Lapitecu.

Nepoužívajte keramické nože a čistiace špongie
s tvrdosťou podobnou Lapitecu, neudierajte do povrchu
so špicatými a železnými predmetmi, ktoré možu vyštrbiť 
alebo prasknúť materiál.
Pamätajte, že rohy sú najcitlivejšie miesta
pracovnej dosky.

REGENERATÍVNE ČISTENIE
Pokiaľ nepostačuje bežné čistenie, sú potrebné špeciálne 
procedúry v závislosti od pôvodu škvŕn. 
Odporúčame odstrániť škvrny čo najrýchlejšie,
ako sa dá, po ich vzniku.

Tip: Začnite vždy s čistením malej plochy na 
vyskúšanie efektu pred aplikáciou na celej ploche.

O AKÝ DRUH ŠPINY SA JEDNÁ?         POMOC NÁJDETE V TABUĽKE 
DENNÉ ČISTENIE
Na denné čistenie používajte horúcu
vodu a handričku.

LOKÁLNA APLIKÁCIA SAPONÁTOV
Saponát aplikujte na miesto znečistenia a 
nechajte pôsobiť podľa návodu na použitie.

ČISTENIE SAPONÁTOM S NEABRAZÍVNOU 
ŠPONGIOU
Použite saponát na vlhkú špongiu a pomocou 
krúživých pohybov odstráňte nečistotu.
Zmyte dôkladne vodou a vysušte handričkou. 
Pre štruktúrované povrchy postupujte rovnako, 
ale namiesto špongie použite kefku
Túto metódu použite iba ak je naozaj nevyhnutná.

ČISTENIE VLHKOU NEABRAZÍVNOU 
ŠPONGIOU SCOTCH-BRITE
Použite saponát na vlhkú špongiu Scotch-Brite
a pomocou krúživých pohybov
odstráňte nečistotu.
Zmyte dôkladne vodou a vysušte handričkou.
Túto metódu použite iba ak je naozaj nevyhnutná.

ČISTENIE KEFKOU S JEMNÝMI ŠTETINAMI
Použite saponát a vyčistite povrch jemnou kefkou. 
Zmyte dôkladne vodou a vysušte handričkou.

Ako vidno, je veľmi jednoduché udržiavať povrch dosiek 
Lapitec®  v stave, v akom bol v prvý deň užívania. Napriek 
tomu, ak by ste mali špeciálne požiadavky alebo nie ste 
schopní nájsť riešenie problému resp. správny saponát, 
neváhajte kontaktovať náš podporný tým.

customercare@lapitec.it




