Všeobecné podmienky pre použitie a čistenie fólie SONTE
Upozornenie!
Pri normálnom používaní fólie SONTE sa nevyžaduje čistenie počas celej doby jej
požívania. Stáva sa však, že lokálne nečistoty si vyžadujú odstránenie.

Metódy čistenia:
UPOZORNENIE: Fólia SONTE by mala byť vypnutá (netransparentná) počas
celého čistenia!

1. Suché čistenie
Ak potrebujete odstrániť prach alebo špinu a/alebo inž typ nečistoty, použite
mäkkú handru z mikrovlákna.
Netlačte handru na fóliu, ak je na nej prach po výstavbe – v tejto situácii použite
vysávač s mäkkou kefou, aby sa najskôr odstránil prach.

2. Mokré čistenie
Ak potrebujete intenzívnejšie čistenie povrchu, potom fóliu môžete utrieť handrou
z mikrovlákna nasiaknutou tekutým čističom na sklo bez alkoholu.
Upozornenie! Neaplikujte tekutinu priamo na fóliu SONTE. Nepoužívajte čistič s
parou!
Poznámka: Dbajte na okraje fólie SONTE a miesta, ktoré sa nedajú vysušiť
handrou, pretože nemôžu prísť do kontaktu s vlhkom alebo pozostatkami
čističov, pokiaľ je fólia zapnutá (transparent). Toto môže spôsobiť skrat.
Po čistení, utrite povrch suchou handrou z mikrovlákna.
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3. Odstraňovanie hrubej špiny
Na odstraňovanie hrubej špiny z fólie SONTE by ste mali použiť izopropyl alkohol
(izopropanol – IPA) a handru z mikrovlákna.

Saponáty
Povrch fólie SONTE by mal byť čistený jemným čističom na sklo bez alkoholu.
Odporúčané čističe na sklo pre fóliu SONTE:




AJAX Triple Action (bez alkoholu)
POORBOY´S WORLD čistič na sklo (odporúčané)
Isopropyl alkohol (na hrubú špinu)

Je nevyhnutné, aby sa najskôr čistila vzorka na takmer neviditeľnej časti SONTE fólie,
aby bolo možné zvážiť možný efekt a skontrolovať možné reakcie použitých čističov.
Upozornenie! Použitie alkoholových, octových a čpavkových čističov môže spôsobiť po
dlhom čase malé zmeny vo farbe fólie SONTE.
Upozornenie! Na čistenie fólie SONTE používajte len mäkkú handru z mikrovlákna.
Upozornenie! Nepoužívajte tvrdé alebo ostré špongie, handry alebo iné ostré materiály
na čistenie fólie SONTE.
Nedá sa vylúčiť, že mechanické čistenie (kefovanie) môže viesť k zmenám povrchu
fólie SONTE. Navyše, nepoddajné škvrny (mastnota, olej, kyseliny, chemikálie) môžu
tiež ovplyvniť vzhľad fólie SONTE.
Mali by ste tiež pamätať na to, že čistenie fólie SONTE by sa malo uskutočňovať na
väčšej ploche a nemalo by byť limitované na malé plochy fólie SONTE
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