
Ápolás és tisztítás
 

A Lechner munkalapjai és hátlapjai tartósak és robusztusak. 

Hogy ügyfelei sokáig örömüket leljék termékükben, a megfelelő 

ápolás és tisztítás elengedhetetlen. A Lechner munkalapjainak 

és hátlapjainak minőségi karaktere így sok évig fenntartható. 

 

A következő oldalakon fontos információkat találhat a különféle 

anyagok ápolására és tisztítására vonatkozóan.
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Ápolás és tisztítás | Fa alapanyagok és ásványi alapanyag

Napi tisztítás

A napi tisztításhoz egy háztartási törlőkendő és némi víz 
elegendő. Adott esetben szappanos víz is használható. 
Erősen savas vagy erősen lúgos anyagok használata 
nem ajánlott.

Laminált és Compact
Kereskedelmi forgalomban kapható háztartási tisztítószer, 
mint pl. üvegtisztító, vagy ecetes víz is használható.

Makacs foltok és lerakódások

Tömörfa
A makacs foltokat egy csiszolószivacs (P180) vagy 
csiszolópapír (P240) segítségével lehet átdolgozni. 
Ezen tisztítási módszer használata esetén többszörös 
vékony újraolajozásra van szükség. Ehhez útmutatást 
az ápolókészletünkben találhat.

Laminált és Compact
A makacs foltokat és lerakódásokat mosószerrel, 
mosószer és víz oldatával (estére a felületen hagyva), vagy 
finom polírozókrétát tartalmazó folyékony tisztítószerrel 
(nem magasfényű felületeken használva) lehet eltávolítani. 
A zsírt, olajat és viaszt etil-alkohol segítségével távolíthatja 
el. Hideg víz, használt kendők vagy zergebőr használata 
esetén foltok vagy csíkok fordulhatnak elő. A következőt 
javasoljuk: Utánöblítés meleg vízzel, majd szárazra törlés. 
A legjobb eredményt a felület nedves kendővel naponta 
történő végigtörlésével, végül pedig mikroszálas kendővel 
való szárazra törlésével érheti el.

Ásványi alapanyag
A dekorfelületeket és medencéket leghatékonyabban a 
különlegesen erre a célra kifejlesztett „clean + polish by 
Lechner” készítmény (élelmiszeripari szakáruházakban 
elérhető) és a szállítási terjedelem részét képező szivacs 
nyomás nélküli, körkörös használatával tisztíthatja. Ezt 
követően törölje át a felületet egy nedves szivacskendő-
vel, majd törölje szárazra. Alternatívaként háztartásokban 
használt súrolókrémet is használhat tisztítószerként.

Védelem és ápolás

Forró konyhai eszközök, valamint magas hőt képző 
berendezések alá megfelelő alátét használatát javasoljuk. 
Ezzel megelőzheti a színelváltozásokat, pontszerű 
kiszáradást és repedéseket (a tömörfában előforduló 
apró repedések az anyag természetéből erednek).

A karcolások elkerülése érdekében vágás során is 
megfelelő alátétet kell használni. A fugákon maradó vizet 
haladéktalanul el kell távolítani.

A bútorpolírozó anyagok, zsír- és viasztartalmú tisztítósze-
rek hozzájárulnak a felület strukturált felületének megtölté-
séhez, és szennyeződésre hajlamos réteget hoznak létre, 
használatuk ennélfogva tilos. Ne használjon klórtartalmú 
és agresszív tisztítószereket, vagy olyanokat, amelyek 
savakat vagy sókat tartalmaznak, mint pl. oldószerek, 
terpentin, körömlakklemosó stb.

Tömörfa
Tömörfa terméke esetén kérjük, figyeljen a páratartalomra. 
Túl magas, ill. túl alacsony értékek torzulást vagy 
méretváltozást okozhatnak (az optimális érték: 50 ±5%). 
Tömörfa termék esetén az ideális szobahőmérséklet 
18-25 °C.

A védőréteg frissítése

Tömörfa
A felület védelme érdekében negyed éven belül egyszer 
vékonyan újra kell olajozni, ill. egy év után ismét újra 
kell olajozni (az ápolási útmutatónak, ápolókészletnek 
megfelelően).

Az igénybevételtől függően a munkalapot bizonyos 
időközönként rendszeresen újra kell olajozni, hogy a 
felület megőrizze selymes csillogását, és fennmaradjon 
a védelmi funkció.

Az újraolajozás szükségességét a vízcseppes 
vizsgálattal lehet meghatározni: spricceljen néhány 
vízcseppet a munkalapra. Ha a víz gyöngyökké áll 
össze, nincs szükség olajozásra. Ha a víz beszívódik, 
a munkalapot haladéktalanul újra kell olajozni. UV-stabil 
ápolóolajunkat a Lechner szakkereskedőjétől rendelheti 
meg. A felület újraolajozásának részletes útmutatóját az 
ápolókészletben találja.

 !Figyelem!  Használt olajos kendők esetén fennáll 
az öngyulladás veszélye! A használt szövet- és 
papírkendőket tisztítást követően friss levegőn kell 
ártalmatlanítani, vagy légmentesen záródó üveg 
tárolóedényben kell tartani. Gyermekek kezébe 
nem kerülhet!

Tömörfa, Laminált, Compact és ásványi alapanyag
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Ápolás és tisztítás | Kő alapanyagok

Napi tisztítás

Természetes kő, kvarckő és kerámia
A napi tisztításhoz egy háztartási törlőkendő és némi 
víz elegendő. Adott esetben kereskedelmi forgalomban 
kapható háztartási tisztítószer, mint pl. üvegtisztító, 
szappanos ill. ecetes víz is használható. Erősen savas 
vagy erősen lúgos anyagok (pH-érték ≥ 9) használata 
nem ajánlott. Kérjük, mindig megfelelően nedvesen 
tisztítson, hogy a legjobb eredményt érhesse el. 

A zsírt, olajat és viaszt etil-alkohol segítségével távolíthatja 
el. Hideg víz, használt kendők vagy zergebőr használata 
esetén foltok vagy csíkok fordulhatnak elő. Emiatt 
javasoljuk a meleg vízzel történő utánöblítést, majd 
a szárazra törlést.

Dekton®

A napi tisztításhoz egy (mosogató)szivacs és némi 
víz semleges tisztítószerrel elegendő.

Makacs foltok és lerakódások

Természetes kő, kvarckő és kerámia
A makacs foltokat és lerakódásokat ecetalapú háztartási 
szerekkel, és egy szivacs puha oldalával lehet letisztítani. 
A beszáradt ételmaradékok eltávolítása érdekében 
lehetőség szerint használjon műanyag ill. fa lapátot, vagy 
egy fém pengét. Ha fém súrlódása miatt folt keletkezne, 
azt zsíroldóval és vízzel, valamint egy szivacs puha 
oldalával távolíthatja el. Egy szivacs durva fele, vagy 
erősen dörzsölő tisztítószer használata esetén a felület 
csillogásának mértéke megváltozhat.

Dekton®

A makacs foltokat szemcséket tartalmazó tisztítószer 
(pl. súrolókrém) segítségével lehet eltávolítani.
A zsír, festék és viasz oldószerekkel (aceton, univerzális 
oldószerek, terpentin stb.) távolítható el.

Védelem és ápolás

A legjobb eredményt a felület nedves kendővel naponta 
történő végigtörlésével, végül pedig mikroszálas kendővel 
való szárazra törlésével érheti el.

Forró konyhai eszközök és magas hőt képző 
berendezések, valamint vágási műveletek alá 
megfelelő alátét használatát javasoljuk. Így elkerülheti 
a termikus sokkhelyzet miatt fellépő repedéseket vagy 
színelváltozásokat, valamint kése élének csorbulását 

Természetes kő, kvarckő, kerámia és Dekton®

Ápolás és tisztítás | Üveg

Ápolás és tisztítás | Brilliant line

Napi tisztítás

Tiszta üveg
Enyhe tisztítószerekkel, egy (radír)szivaccsal vagy 
kendővel, valamint háztartási üvegtisztító szerekkel 
tisztítható. A vegyszereket vagy erősen maró anyagokat 
azonnal bő vízzel el kell távolítani, mivel azok károsíthatják 
az üveg felületeket.

Szatinált üveg
Egy radírszivacs segítségével tisztítható. Szatinált üveg 
tisztítása során tilos szilikon- és savtartalmú tisztítószere-
ket használni. Szatinált felületeknél a zsír- és olajtartalmú 
anyagok alacsonyabb fényhatású foltot hagynak, ezeket 
viszont üvegtisztító segítségével el lehet távolítani.

Makacs foltok és lerakódások

Erős szennyeződések esetén, amilyeneket pl. forró zsírral 
való hosszabb idejű érintkezés okoz, zsíroldó hatású 
enyhe tisztítószer használatát javasoljuk.

Védelem és ápolás

Forró konyhai eszközök, valamint vágási műveletek alá 
megfelelő alátét használatát javasoljuk. Így elkerülheti a 
termikus sokkhelyzet miatt fellépő színelváltozásokat, 
valamint a karcolásokat.

Tiszta üveg és szatinált üveg

Brilliant line hátlapok

Ápolás és tisztítás

Ezeket a hátlapokat egy puha kendő és súroló összetevő-
ket nem tartalmazó enyhe tisztítószer segítségével szabad 
tisztítani. Kerülje a felület folyadékokkal való hosszabb 
idejű érintkezését. A felületet érő karcolások elkerülése 
érdekében azt javasolt a dekor vagy a struktúra irányában 
tisztítani (amennyiben lehetséges).
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és a fém súrlódása miatti foltok kialakulását. 
Vágási műveletek esetén használjon megfelelő alátétet. 
A víz felületen maradását kerülni kell.

A bútorpolírozó anyagok, zsír- és viasztartalmú 
tisztítószerek hozzájárulnak a felület strukturált felületének 
megtöltéséhez, és szennyeződésre hajlamos réteget 
hoznak létre, használatuk ennélfogva tilos.

Természetes kő
Kiegészítő információk strukturált felületekre vonatkozóan!
A strukturált felületek a polírozott felületekkel ellentétben 
valamelyest magasabb tisztítási követelményekkel 
rendelkeznek, mivel esetükben lerakódások maradhatnak 
meg a felületen. A tisztítást kereskedelmi forgalomban 
kapható zsíroldó tisztítószerrel, valamint tiszta ill. 
szappanos vízzel vagy ecetes tisztítószerrel kell végezni. 
Erről további adatokat az ápolókészletünkben találhat.

Kvarckő
Kiegészítő információk strukturált felületekre vonatkozóan!
A strukturált felületek a polírozott felületekkel ellentétben 
valamelyest magasabb tisztítási követelményekkel 
rendelkeznek, mivel esetükben lerakódások maradhatnak 
meg a felületen. 

Kerámia
Soha ne végezze a tisztítást súroló vagy dörzsölő 
tisztítószerekkel, mint pl. fémsúrolóval, vagy üveg ill. fém 
kaparókkal, mivel az a felület fényességét befolyásolhatja.

Dekton®

Az ellenálló felület ellenére az ütődéseket feltétlenül kerülni 
kell. A forró edényeket, serpenyőket és alsó részükön 
nagy hőt termelő háztartási készülékeket közvetlenül a 
felületre is helyezheti. Mindazonáltal javasoljuk megfelelő 
alátét használatát, hogy még sok évig örömét lelhesse 
termékében. 

Kérjük, kerülje a közvetlen kapcsolatot elektromos 
tűzhelyek, grillsütők vagy sütők fém részeivel, valamint a 
magas hőmérséklet közvetlen hatását kandallók, grillsütő 
stb. által. Kerülje a közvetlen kapcsolatot nyílt lánggal. 
Ne végezzen polírozási munkálatokat a felületen, és ne 
használjon fémszivacsokat vagy szemcséket tartalmazó 
tisztítószereket.

A védőréteg frissítése

Kvarckő (strukturált) és természetes kő
Az optimális védelem fenntartása érdekében a felületeket 
kezelje rendszeresen Lithofin FLECKSTOP ›W‹ 
készítménnyel. Könnyen tisztíthatóvá teszi a felületet, 
és óv a foltok ellen. Évente 1-2 alkalommal javasoljuk 
a használatát. Először szórjon egy kevés Lithofin MN 
Easy Clean készítményt a felületre, majd azonnal 
dolgozza el azt egy enyhén megnedvesített szivacskendő 
segítségével. 10 percnyi hatóidő elteltével törölje le, és 
tiszta vízzel öblítse le a tisztítószer maradékát, majd törölje 
szárazra. A jól megszárított felület első részére vigyen 
fel egy kevés Lithofin FLECKSTOP ›W‹ készítményt. 
Egy tiszta, száraz kendővel törölje addig amíg meg 
nem szárad, ill. addig, amíg már nem láthatóak csíkok. 
Ezt követően kezelje a felület következő részét. A felületek 
a kezelést követően ismét használhatók.

Kérjük, erre figyeljen:

Az épület szerkezeti változásai (pl. az esztrich süllyedése, 
vagy az újépítésű vagy fából készült épületeknél előfor-
duló mozgások) repedések kialakulásához vezethetnek.
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