NANOTECH MATT MATERIAL FÖR INTERIÖR DESIGN

UNDERHÅLL OCH RENGÖRNING
Ytan på FENIX NTM inkluderar nanotechmaterial som innehåller senaste generationen hartser utvecklat av Arpa Industriale.
Tack vare den avancerade teknologin har FENIX NTM avancerade egenskaper. Förutom de primära, såsom den extremt matta
strukturen, och anti-fingerprintytan, samt möjligheten att värmereparera mikrorepor sticker det här innovativa materialet ut med
sina specifika egenskaper som förenklar normal rengöring och inte kräver något speciellt underhåll. Faktum är att den är
extremt lätt att rengöra samt är resistent mot mögel och har utökade antibakteriella egenskaper. Den är resistent mot nötningar,
repor och slipning såväl som sura lösningsmedel och hushållskemikalier.
Ordinärt underhåll

FENIX NTM ytan skall rengöras regelbundet men kräver inte något särskilt underhåll, använd en fuktig trasa med varmt vatten och ett
milt rengöringsmedel. Nästan alla normalt förekommande hushållsrengöringsmedel eller desinficeringsprodukter fungerar utmärkt. Det
rekommenderas att använda en melaminsvamp – så kallad magic sponge - för normal rengöring och underhåll av ytan.

Extraordinärt underhåll
I de fall där fläckar inte kan tas bort med normalt förekommande rengöringsmedel på grund av ojämnheter eller den täta ytan på
FENIX NTM används icke-aggressiva aromatiska lösningsmedel, till exempel aceton Vid mikrorepor se instruktioner för
värmereparation.
Rekommendationer för ytrengöring av FENIX NTM
Tabellen nedan visar lämpliga rengöringsprodukter och metoder för olika typer av nedsmutsning.
Typ av nedsmutsning

Rekommenderad rengöringsprodukt samt metod

Animaliska och vegetabiliska fetter, såser, ägg, intorkat
blod, intorkat vin och sprit

Kallvatten med tvål eller hushållsrengöringsmedel och mjuk svamp

Hårspray, vegetabiliska oljor, kulspets- och filtspetspennor,
vaxrester, make-uprester, kvarvarande rester av
lösningsmedel

MEK (butanon), alkohol eller aceton och mjuk trasa

Sockerlag, fruktjuice, sylt, sprit, mjölk, te,
kaffe, vin, tvål och bläck

Sot, gelatin, vegetabiliska och vinylbaserade
limmer, organiska rester, gummi arabicum

Vatten och mjuk svamp

Varmvatten med tvål eller hushållsrengöringsmedel och mjuk svamp

Nagellack, lackspray, linfröolja

Aceton och mjuk trasa

Neoprenbaserade limmer

Trikolretan och mjuk trasa

Syntetiska oljefärger
Rester av silikon
Kalkrester

Perkloretylen och mjuk trasa
Trä eller plastskrapa
Var försiktig så att ytan inte repas

Rengöringsmedel innehållande som mest 10% citron- eller
ättiksyra

Generella försiktighetsåtgärder
För bästa resultat vid rengöring av FENIX NTM, är det viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder:
- Trots hög slitstyrka får inte ytan på FENIX NTM behandlas med produkter innehållande slipmedel, svampar med slipyta eller
olämpliga produkter såsom sandpapper eller stålull.
- Starkt sura eller alkaliska produkter skall undvikas eftersom de kan fläcka ytan.
- Vid användning av lösningsmedel måste trasan vara absolut ren för att inte lämna märken på FENIX NTM-ytan. Rester av
smuts kan sköljas bort med varmt vatten och torkas med mjuk trasa.
- Undvik möbelpolish samt vaxbaserade rengöringsmedel, då dessa tenderar att lämna klibbiga rester på FENIX NTM-ytan,
vilket attraherar smuts.

FENIX NTM är ett material för interiör design med avancerade ytegenskaper.

Besök fenixntm.com för att se materialets alla egenskaper.

tillverkad i Italien av Arpa Industriale

