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PRACOVNÍ DESKY KRONOSPAN 
POKYNY K ÚDRŽBĚ, ČIŠTĚNÍ A POUŽITÍ  LAMINÁTOVÝCH POVRCHŮ 
PRACOVNÍCH DESEK 
 
ÚDRŽBA 
Pro zachování vzhledu a povrchových vlastností laminátových povrchů* KRONOSPAN je nutné dodržet níže uvedená doporučení. 
Laminátové dřevotřískové desky KRONOSPAN podléhají vysokým kvalitativním požadavkům firmy KRONOSPAN a splňují platné 
normy. Lamináty prochází testy podle EN 438-2:2005. 
K údržbě laminátů není třeba používat speciální čisticí prostředky. Je však nutné vyvarovat se abrazivním čistidlům, voskům, 
bělidlům, nábytkovým prostředkům či prostředkům s obsahem kyselin či jejich solí, případně jiných specifických čističů.  
 
POUŽITÍ A ČISTĚNÍ 

- Povrchová struktura HIGH GLOSS (SQ)/Vysoký lesk disponuje specifickými optickými vlastnostmi, které zapříčiňují, že 
stopy po denním užití mohou být více znatelné. I přes povrchové ošetření melaminovou pryskyřicí a moderní 
technologické postupy je struktura SQ na rozdíl od běžných standardních povrchových struktur více náchylná              
k poškrábání vyvolaným mechanickým působením. Ve srovnání se standardními povrchovými strukturami, které svou 
texturou činí stopy po běžném užití nenápadné, je případný oděr povrchové struktury SQ více patrný. Na plochách 
upravených strukturou SQ je provedeno testování odolnosti proti oděru dle normy EN 438-2 metoda 25. Více informací je 
k dispozici v normě EN 438-2. 
 
 Přehled pracovních desek s laminátovým povrchem SQ: 

Číslo dekoru Struktura 

Délka 4100  [mm] 

Tloušťka 28  [mm] Tloušťka 38  [mm] 

Šířka [mm] 

600 800 600 900 1200 

6212 SQ op op • * • * op 

6215 SQ • * op • * • * op 

6291 SQ op op • * • * op 

6293 SQ op op • * • * op 

6294 SQ op op • * • * op 

6500 SQ • * op • * op op 

6501 SQ • * op op op op 

6504 SQ • * op op op op 

6506 SQ • * op op op op 

6507 SQ • * op • * op op 

6508 SQ • * op op op op 

6509 SQ • * op op op op 

6510 SQ • * op • * op op 

6511 SQ • * op op op op 

6515 SQ • * op op op op 

6516 SQ • * op op op op 
 
 

• Zboží skladem 
* Dodání od 1 ks za přípatek 
o Zboží na objednávku 
p Minimální odběr 1 paleta 

 
- Laminát* nesmí přijít do styku s hořícími či rozpálenými objekty (cigarety, svíčky apod.), aby nedošlo k poškození povrchu. 
- Pro zabránění poškození povrchu laminátu*  je dále nutné vždy při vytažení nádobí z trouby, odstavení  z varného centra 

či vyjmutí z myčky vložit mezi laminát a horké nádobí odolnou podložku. 
- Přímo na laminátu*  se nesmí krájet nebo používat jiné ostré nástroje. Pro krájení je nutné užít vhodný podklad. 
- Tekutiny jako káva, čaj, alkohol a obecně i jiné nečistoty je nutné co nejdříve odstranit. Čím déle bude povrch laminátu*  

působení nečistot vystaven, tím těžší bude je odstranit. 
 

* Platí jak pro lamináty s matnou povrchovou úpravou, tak i pro lamináty s povrchovou úpravou vysoký lesk. 


