
Návod na ošetření Senosan/Acrylic dvířek 
Po dokončení montáže je nutné odstranit ochranou fólii na dvířkách. Ihned po odstranění ochranné fólie je dosaženo 
koncové tvrdosti povrchu. K údržbě doporučujeme používat měkké bezešvé tkaniny (100% bavlna, jelenice), v 
kombinaci s antistatickými přípravky (Pronto Multi Surface - čistič proti prachu). Nikdy neprovádějte údržbu povrchu za 
sucha. Na údržbu nesmí být použity abrazivní čistící prostředky (tj.hrubé, drsné, s obsahem prášku, písku). Povrch 
materiálu mohou poškodit také organická rozpouštědla (tj. toluen, benzín, aceton).


POZOR: Upozorňujeme na nevhodnost použití běžně dostupných „mikroutěrek“, jež obsahují vyšší množství umělého 
vlákna (polyamidu) a mohou způsobit nevratné poškození povrchu. Dejte si také pozor na utěrky obšité syntetickou nití, 
která může poškodit povrch materiálu.


Informace o materiálu 
Senosan/Acrylic desky mají vysokou sytost barev a vysokou intenzitu lesku povrchu. Tyto akrylové desky jsou tvořeny 
Senosan akrylovou fólií, která je vlisována do MDF desky. Tato fólie se vyznačuje následujícími vlastnostmi - zvýšená 
odolnost proti poškrábání, vynikající zrcadlový efekt u lesků a jemně hedvábný efekt u matů, bezotiskový povrch u 
matů, zvýšená odolnost proti UV záření, jednoduchá na údržbu, zvýšená odolnost proti chemikáliím, bez 
pomerančového efektu a voděodolná.


Desky Senosan jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a bílou PP fólií (rub) nebo oboustranně 
laminované Senosan akrylovou fólií (líc a rub). U tmavých odstínů Senosan 8427Met černá je rubová strana osazena 
černou PP fólií. Desky Acrylic jsou jednostranně laminované Senosan akrylovou fólií (líc) a houževnatou polystyrenovou 
(HIPS) fólií v barvě lícové strany (rub). Rubová strana je osazena ochranou fólií (kromě bílé barvy).


Technologie airTec 
Jedná se o inovativní technologii, která dokáže trvale spojit hranu s deskou beze spáry a lepidla. Agregát který nanáší 
lepidlo, je nahrazen horkovzdušným agregátem. Tento agregát za pomoci horkého vzduchu a tlaku roztaví polymerovou 
funkční vrstvu na nanášené hraně. Popsaným procesem vznikne celistvý výrobek, který je na dnešním trhu olepovaných 
nábytkových dvířek bezkonkurenční i dokonce srovnatelný s lakovanými dvířky.
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