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NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE  

SOBNA VRATA 

NEGA POVRŠIN DURAT® IN HPL 

DURAT®  se ponaša na našo preizkušeno, zelo robustno in trpežno površino iz melaminske 
smole. Z debelino približno 0,2 mm v procesu kratkega cikla pod visokim pritiskom, 
neposredno pritisnjenim na ploščo, je izjemno odporen proti praskam, abraziji in udarcem, 
primerljiv s površino HPL. Zaradi svoje površinske gostote je površina Durat® enostavna za 
nego in odporna na topila, tako da se umazanija zlahka odstrani. 

HPL je najrobustnejša  površina z debelino od 0,5 mm do 2 mm. Zaradi večplastne strukture 
in kakovosti uporabljenih materialov, ki se med postopkom visokega tlaka stisnejo skupaj, so 
HPL laminati izjemno odporni na mehanske, toplotne ali kemične obremenitve. 

 Lažja umazanija (prstni odtisi, vodne kapljice) 
Čistite z mehko vlažno krpo iz mikrovlaken ali usnja. POZOR: Čistite samo z rahlim 
pritiskom! 

 Obstojnejša umazanija (brizg sladkih pijač, maščobe) 
Voda z blagim detergentom za pomivanje posode ali gospodinjskim čistilom. POZOR: 
Čistite samo z rahlim pritiskom! 

 Močna umazanija (ostanki lepila, flomastri, šminka) 
1. Najprej odstranite z organskimi topili (špirit, razredčilo, čistilni bencin). 
(OPOZORILO: Uporabljajte samo organska topila v dobro prezračenih prostorih.) 
Upoštevajte navodila proizvajalca topil!  
2. Topila očistite  s toplo vodo in razredčenim gospodinjskim čistilom.  
3. Obrišite in posušite s čisto krpo.  

 Preprečevanje lis  
Odrgnine pogosto nastanejo s čiščenjem z organskimi topili v kombinaciji s hladno 
vodo in robčki ali usnjenimi gobicami, ki se uporabljajo večkrat. 

Da bi izvedli čiščenje brez senc ali megle je priporočljivo površino  na koncu obrisati z malo 
tople vode. Površino posušite z navadnim papirnatim robčkom ali krpo iz mikrovlaken. 

 
NEGA LAKIRANIH IN FURNIRANIH POVRŠIN 

Lakirana površina HUGA, zlasti bele barve, je brezčasen odgovor na skoraj vsak trend bivanja 
in opremljanja. Bela lakirana vrata in okvirji so zaradi svoje večplastne barve zelo odporni. 
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Furnir je gojen naravni izdelek. Vsako drevo je edinstveno po svoji rasti, barvi in letnicah. 
Tudi znotraj samega drevesa se lahko pojavijo razlike. Te posamezne značilnosti potrjujejo 
pristnost in uporabo pravega naravnega lesa. Pri izbiri vrat je treba upoštevati, da se barva 
furnirjev sčasoma spreminja tudi zaradi UV sevanja. To razlikuje pravi les od drugih, precej 
podobnih umetnih materialov. Prozorni lak pa zagotavlja, da so furnirane površine odporne 
na mehanske obremenitve. 

 Lažja umazanija (prstni odtisi, vodne kapljice)  
Čistite z mehko vlažno krpo iz mikrovlaken ali usnja.  

 Obstojnejša umazanija (brizg sladkih pijač, maščobe)  
Voda z blagim detergentom za pomivanje posode ali gospodinjskim čistilom.  

 Močna umazanija (ostanki lepila, flomastri, šminka)  
POZOR: Vsa znana sredstva proti močni umazaniji lahko napadejo barvo ali površino 
furnirja. Po potrebi preverite združljivost na neopaznem mestu. Izogibajte se močnim 
umazanijam na furniranih in lakiranih vratih. Uporabite našo površino Durat® v zelo 
onesnaženem okolju! 

 
NAVODILA ZA DELO NA SUROVIH  NEOBDELANIH POVRŠINAH Vsi surovi proizvodi, ki 
zapustijo naše prostore, so predhodno brušeni in jih bo morda treba še  dodatno obrusiti. Pri 
surovem furnirju bodite še posebej pozorni na prodiranje lepila. Temu se ne da izogniti niti v 
porah nekaterih vrst lesa. Uporabljenega lepila ne smemo prekriti z vodno korekturo. Zato 
priporočamo uporabo barvil in madežev na osnovi organskih topil ali uporabo izravnalnih 
sredstev. Na vseh sestavnih delih naredite testne vzorce. 

 
PROSIMO UPOŠTEVAJTE TUDI NASLEDNJA NAČELA 

 Nikoli ne puščajte površine vlažne ali mokre dlje časa, saj lahko materialni material 
absorbira higroskopno vodo in s tem spremeni svojo obliko. Vlažne lise takoj posušite 
z vpojno krpo. 

 Ne uporabljajte laka za pohištvo ali belila. Tveganje, da je površina neprimerna in 
mastna, ni izključeno pri uporabi takšnih negovalnih izdelkov. 

 Ne uporabljajte detergentov, ki vsebujejo močne kisline ali močne soli. 
 Ne čistite s pritiskom, ker lahko povzročijo nenavaden sijaj. 
 Ne uporabljajte jeklene volne, čistilnega praška ali brusnih gobic, saj lahko na površini 

zlahka povzročijo meglene lise. 
 Ne uporabljajte visokotlačnega parnega čistilca. 

Ob upoštevanju teh navodil za nego vam zagotovimo dolgoletno uživanje z našimi sobnimi 
vrati! 


