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ÞRIF LEIÐBEININGAR

Tegun óhreininda Þrif leiðbeiningar sem mælt er með

1. FJARLÆGIÐ alla 
bletti með fitu 
uppleysir og grófum 
örtrefja klút.

Síróp, ávaxtasafi, sulta, 
áfengi, mjólk, te, kaffi, vín, 
sápa og blek.

2. SKOLIÐ vandlega 
með fínum örtrefja klút 
og volgu vatni

1. FJARLÆGIÐ með 
eldhúsrúllu.

2. FJARLÆGIÐ alla 
bletti með fitu 
uppleysir og grófum 
örtrefja klút.

3. SKOLIÐ vandlega 
með fínum örtrefja klút 
og volgu vatni.
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Dýra og jurtafita, sósur, 
blóð, egg, gelatin, 
grænmetis og vinýl byggt 
lím, lífrænn úrgangur, 
arabísk gúmmí kvoða.

1. FJARLÆGIÐ með að 
leggja eldhúsrúllu 
blað gegnum vætt 
með naglalakka leysir 
(Asiton)
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2. FJARLÆGIÐ alla 
bletti með fitu 
uppleysir og grófum 
örtrefja klút.
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Hársprey, jurtaolía, 
tússpenna og penna strik, 
vax, fitugur farði, uppleysirs 
blettir, naglalakk, lakksprey, 
hörfræ olía,  gervigúmmí 
lím, silicon leifar, litablettir.
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Yfirborð FENIX NTM  er nýtt og einstakt efni sem samanstendur af háþróaðri nanótækni unnið úr nýrri kynslóð af akríl kvoðu sem er hert og 
pressað með háþróaðri aðferð. Yfirborðið er afar mjúkt viðkomu, hefur lítið sem ekkert endurkast birtu og er kámfrítt.
Þetta nýstárlega efni hefur einstaka eiginleika, sem er sjálfgerandi viðgerðaraðferð með hita til að eyða litlum rispum ef slíkt gerðist. Fyrir utan 
þessa þessa helstu kosti er efnið einstaklega auðvelt í umhirðu og krefst ekki sérstakra hreinsiefna í daglegri umhirðu.
Vegna þess hve efnið er lokað hrindir það frá sér myglu og hefur bakteriudrepandi eiginleika.  Efnið er harðgert gagvart rispum og núning, auk 
þess að þola helstu uppleysa og heimilis hreinsiefni. 

3. SKOLIÐ vandlega 
með fínum örtrefja klút 
og volgu vatni.
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Til að ná bestum árangri við þrif og viðhaldi á  FENIX NTM, er mikilvægt að hafa eftirfarandi varúðarráðstafanir í huga:
• Þó efnið sé mjög harðgert og endingargott má aldrei meðhöndla það með efnum sem innihalda svarffengni svo sem stálull, sandpappír og þessháttar
• Efni með háa sýru eða mjög basísk efni ætti að forðast, því þau geta myndað bletti á yfirborð efnisins.
• Þegar nota á uppleysir skal passa upp á að klúturinn sé algjörlega hreinn svo það myndi ekki blett á yfirborð FENIX NTM.
• Forðast skal almennt húsgagna fægiefni og hreinsiefni sem innihalda vax, því það hættir til að skilja eftir klístruð svæð á yfirboð FENIX NTM sem     
   óhreinindi geta festst í. 

ALMENN VARNAÐARORÐ

VIÐHALD
Til að viðhalda einstaka yfirborðinu sem best er mælt með 
daglegum þrifum með Töfra- eða Kraft- svampi.


