
 

 
 

Instrukcja konserwacji dla wyrobów MELACO 
 

                                           

1. Wszystkie wyroby MELACO wykonane w wysokim połysku ,oraz niektóre wyroby o powierzchni 
matowej dostarczane są z polietylenową folią ochronną. W czasie obróbki nie należy folii 
ochronnej odrywać ,nadrywać ,nacinać ,usuwać .Ze względu na możliwość uszkodzenia 
powierzchni folii dekoracyjnej nie dopuszcza się pisania na folii ochronnej. Zawarte w 
markerach rozpuszczalniki mogą spowodować zniszczenie powierzchni ,może również dojść 
do trwałego wgniecenia lakieru. Czas usunięcia folii ochronnej zależy wyłącznie od decyzji 
klienta. 

2. Do czyszczenia i konserwacji wyrobów można stosować delikatne środki czyszczące takie jak 
woda lub wodny roztwór mydła czy detergentu o delikatnym działaniu. Należy przestrzegać 
zasady aby przed zastosowaniem środka czyszczącego przeprowadzić próbę na niewielkim 
,niewidocznym fragmencie powierzchni. 

3. W szczególności nie można stosować takich środków jak : środki do szorowania ,środki z 
zawartością kwasów ,wosków ,rozpuszczalników i innych substancji aktywnych chemicznie. 

4. Do czyszczenia należy zastosować delikatne ściereczki np. z mikrofibry. 
5. Stosowanie do czyszczenia urządzeń parowych jest zabronione ponieważ rozgrzana para 

wodna wnikając w strukturę powierzchni może doprowadzić do trwałych nieodwracalnych 
uszkodzeń . 

6. Jeżeli wyrób jest dostarczony z folią ochronną to należy usunąć ją dopiero po zakończeniu 
montażu mebli. 

7. W przypadku zabrudzenia lub zaplamienia powierzchni należy niezwłocznie usunąć 
zanieczyszczenia stosując się do pkt.1 . Pozostawione do zaschnięcia plamy mogą być 
nieusuwalne . 

8. Do czyszczenia i konserwacji wyrobów o powierzchni połyskowej polecamy specjalny zestaw 
ULTRA-GLOSS SUPERPOLISH+DGS  ,który zawiera środek konserwujący ,gąbka do nakładania 
środka konserwującego i delikatna ściereczka do polerowania powierzchni .Nie wolno 
stosować zestawu ULTRA-GLOSS SUPERPOLISH+DGS  do czyszczenia i konserwacji wyrobów 
o innej powierzchni niż wysoki połysk. 

9. Wyroby wykończone folią matową zalecamy czyścić stosując roztwór octu rozcieńczony z 
wodą w proporcjach 1:5 ( jedną cześć octu rozcieńczyć pięcioma częściami wody ) . 

10. Należy przestrzegać zasady aby przed zastosowaniem środka czyszczącego przeprowadzić 
próbę na niewielkim ,niewidocznym fragmencie powierzchni. 

11. W przypadku jakichkolwiek zapytań lub uwag dotyczących produktu COMPLETE SKIN prosimy 
o kontaktowanie się z działem sprzedaży MELACO. 

 


