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Вітаємо з покупкою ламінату HPL від  Абет Ламінаті!  

Цей продукт був розроблений для застосування в якості декоративного матеріалу і має різні текстури, колекції та поверхні, що характеризуються підвищеною міцністю, 

легкістю очищення і стійкістю до багаторазового використання. Хоча HPL має високу стійкість і не потребує особливого догляду, Абет Ламінаті все ж хоче надати 

рекомендації щодо обслуговування матеріалу кінцевим споживачем. 

 
Рекомендаці,ї наведені у цьому документі, стосуються гладких поверхонь. З питань догляду ща поверхнями зі складними структурованими текстурами звертайтемся до 

служби технічної підтримки Abet Laminati S.p.A. 
 

• Ганчірки, губки, паперові серветки чи рушники, і всі засоби та інструменти для прибирання повинні бути завжди чистими та неабразивними. 
 

• Уникати, по можливості, щоб брудні плями залишалися на поверхні ламінату тривалий час: швидке очищення означає кращі результати з найменшим 
зусиллями! 

 
• Щоб уникнути утворення розводів, завжди видаляйте миючий засіб, промийте і добре висушіть поверхню. Якщо використовуються миючі засоби або розчинники, в 

яких ви не впевнені, доречно зробити спочатку попередній тест у мало помітному куточку поверхні. 

 
• Не використовувати миючі засоби, що містять сильні кислоти або основи, такі як засоби для видалення накипу на основі мурашиної кислоти та 

амідосульфонової кислоти, засоби для прочищення зливних труб, соляну кислоту, засоби для чищення срібла, засоби для чищення духовки, відбілювальні засоби. 

 
• При використанні органічних розчинників, одягайте захисні рукавички, провітрюйте приміщення та дотримуйтеся звичайних норм гігієни та безпеки (вимагайте у 

постачальника розчинника паспорт безпеки). 

 
• Поверхня ламінату Print HPL особливо підходить для контакту з харчовими продуктами і запобігає росту спор та бактерій. Тому у випадку використання 

поверхонь там, де така властивість ламінату має первинне значення, завжди підтримуйте поверхню ламінату в ідеальній чистоті. 

 

• Для виробів з металевою поверхнею уникайте довгого контакту з органічними розчинниками, кислотами і основами. Не наносьте клейку стрічку на тривалий час. 
 

Стосовно колекцій, що не включені в цей документ і/або забруднень, що не описані у цьому документі, звертайтеся безпосередньо до Служби Технічної  
Підтримки Abet Laminati S.p.A., яка готова виконати в своїй внутрішній лабораторії більш розширені тести в разі потреби. 
 

Колекції:  

Abet Wood, Colours, Colours and Textures, Decori Minimi, Fabriek, Foldline, Foldlight, Full-colour, Hr-Laq, Interni, Labgrade, Legni, Magnetico, Metal Effect, Metalli**, Parade, 

Digital, Febo, Patagonia, Polaris*, Rocks e Walkprin 
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Tип забруднення 
Свіжі плями Старі плями або важке видалення 

Потрібно Порядок прибирання Потрібно Порядок прибирання 

Пил, олівець, кава, чай, 
фруктові соки, сиропи, 
варення, молоко 

Паперовий рушник  Щоб видалити пляму, потріть 
частину забрудненої поверхні 
м’якою ганчіркою, змоченою у воді 
кімнатної температури, а краще  - 
теплій. Промийте і висушіть 
паперовим рушником або м’якою 
ганчіркою. Якщо після 
видалення плями залишаються 
розводи, повторити очищення з 
використанням делікатних мийних 
засобів. 

Пареровий рушник 

Обробити миючим розчином. 
Залишити на час потрібний, щоб 
пляма розчинилася, залежно від 
ступеня забруднення. Видалити 
мийний засіб губкою, змоченою 
водою, та промити. Висушити за 
допомогою паперового рушника 
або м’якою ганчіркою. 

М’яка ганчірка М’яка ганчірка 

Губка Губка 

Неабразивний мийний засіб Неабразивний мийний засіб 

Вода 

 
Вода 

Залишки і/або розводи 
накипу 

Паперовий рушник  Щоб видалити пляму, потріть 
частину забрудненої поверхні 
м’якою ганчіркою, змоченою у воді 
кімнатної температури, а краще - 
теплій, промийте і висушіть 
паперовим рушником або м’якою 
ганчіркою. Якщо після 
видалення плями залишаються 
розводи, повторіть очищення з 
використанням делікатних мийних 
засобів. 

Паперовий рушник  Обробіть мийним розчином, який 
може навіть містити 10% розчин 
оцтової або лимонної кислоти). 
Залежно від ступеня забруднення, 
залиште на час, необхідний для 
того, щоб пляма розчинилася. 
Видаліть мийний засіб губкою, 
змоченою водою, та промийте. 
Висушіть за допомогою 
паперового рушника або м’якої 
ганчірки. 

М’яка ганчірка М’яка ганчірка 

Губка Губка 

Неабразивний миючий засіб Неабразивний миючий засіб 

Вода Вода 

Жир, oлія, відбитки 
пальців, маркер, чорнила 
кулькової ручки, сліди 
гумки, залишки смоли, 
вино, лікери, помада, 
пудра, лак для нігтів, 
крем для взуття, віск для 
підлоги 

Паперовий рушник  
Видалити бруд губкою за 
допомогою мийного розчину або 
органічного розчинника (наприклад 
ацетон, етиловий спирт, бензин, 
перхлоретилен, метилетилкетон, і 
т.д.). Промийте великою кількістю 
води та висушіть паперовим 
рушником або м’якою ганчіркою. 

Паперовий рушник  Обробити забруднення 
органічними розчинниками 
(наприклад ацетон, етиловий 
спирт, бензин, перхлоретилен, 
метилетилкетон, і т.д.). Дозвольте 
розчину подіяти протягом певного 
часу, але не більше, ніж потрібно. 
Промийте великою кількістю води 
та висушіть паперовим рушником 
або м’якою ганчіркою. 

М’яка ганчірка М’яка ганчірка 

Губка Губка 

Вода Вода 

Неабразивний мийний засіб Неабразивний миючий засіб 

Органічний розчинник Органічний розчинник 
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Залишки свічного воску 

Вода 

Якщо віск ще не затверднув, 
промокніть його паперовим 
рушником або мокрою ганчіркою та 
максимально видаліть залишки. 

Шпатель із дерева або з 
синтетичного не дуже 
твердого матеріалу  

Шпателем обережно видаліть 
твердий віск, уникаючи 
пошкодження поверхні. Видаліть 
залишки мийним засобом на 
основі спирту та висушіть 
паперовим рушником. Якщо 
залишаються розводи, підігрійте 
ділянку феном для волосся та 
промокніть паперовим рушником. 

Паперовий рушник Вода 

 Паперовий рушник 

 Фен для волосся 

Залишки біологічного 
матеріалу (наприклад 
кров, сеча, фекалії, 
патогенні мікроби, і т.д.) 

Паперовий рушник 

Очистіть водою та милом і/або 
водою та мийним розчином. 
Видаліть мило/мийний засіб, 
промийте та висушіть паперовим 
рушником. Дезінфікуйте, якщо 
потрібно. 

Паперовий рушник 
Обробіть водою та милом і/або 
мийним розчином. Залиште на 
потрібний час, залежно від ступеня 
забруднення. Видаліть 
мило/мийний засіб губкою, 
промийте та висушіть за допомогою 
паперового рушника або м’якої 
ганчірки. Дезінфікуйте 
неагресивним дезінфікуючим 
засобом і/або паром. Висушіть. 

М’яка ганчірка М’яка ганчірка 

Губка Губка 

Неабразивний мийний засіб Неабразивний миючий засіб 

Мило рідке або тверде Мило рідке або тверде 

Вода Дезінфікуючий засіб 

 Вода 

Залишки та бризки фарб, 
що містять розчинники, 
барвники, клейові агенти, 
залишки клеїв 

М’яка ганчірка 

Видаліть пляму якомога швидше. 
Обережно! Не подряпайте поверхню 

М’яка ганчірка 

Не залишайте панель під сонцем та 
у місцях з високою температурою 

Губка Губка 

Неабразивний мийний засіб Неабразивний мийний засіб 

Мило рідке або тверде Мило рідке або тверде 

Вода Дезінфікуючий засіб 

 
Вода 

Сліди силіконової мастики 
і/або силіконові продукти 

Шпатель з дерева або з 
синтетичного матеріалу  

Видаліть мастику або силікон 
шпателем, протріть розводи 
розбавленим розчинником та 
промийте великою кількістю води. 
Витріть м’якою ганчіркою. 

Не залишайте на довгий час такі продукти в контакті з поверхнею 
ламінату. 

Відповідний розчинник, не 
агресивний до ламінату 
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*Спеціально для колекції POLARIS 

 

Плями від залишків, 
маркеру, фарби. 

М’яка ганчірка Видаліть пляму водою кімнатної 
температури, а краще теплою, 
промийте і висушіть паперовим 
рушником або м’якою ганчіркою. Якщо 
на місці плями залишаються невеликі 
розводи, повторіть очищення за 
допомогою делікатних мийних засобів, 
залишивши їх на декілька хвилин, потім 
промийте водою і висушіть м’якою 
ганчіркою. 
 
Рекомендовано завжди видаляти 
пляму, по можливості, одразу ж. 

М’яка ганчірка або  
паперовий рушник 

Рекомендуємо завжди робити тест у 
непомітній частині для перевірки 
агресивності засобу. 
Для стійких плям рекомендуємо 
використовувати мийні засоби для дому 
концентровані або розбавлені на 50% 
водою, залишити на декілька хвилин і 
потім за допомогою м’якої ганчірки 
видалити великою кількістю теплої 
води, висушити. Повторити цю 
операцію декілька разів. 
Якщо залишаються розводи, 
використайте абразивну магічну губку. 

Паперовий рушник Вода тепла 

Вода Магічна губка 

Делікатний мийний 
засіб (наприклад 
делікатний відбілювач, 
засіб для миття скла, 
ізопропіловий спирт) 

Мийний засіб для 
догляду за поверхнями 
та прибирання вдома 
(наприклад, для посуду 
або відбілювач) 

 

**Для колекції METALLI 

 

Плями від залишків, пилу, 
забруднюючих агентів 

М’яка ганчірки 

Рекомендовано не користуватися 
агресивними продуктами, 
використовувати  звичайні засоби для 
очищення алюмінію (зробити 
попередній тест на непомітно\ій частині 
панелі щоб перевірити можливі хімічні 
реакції); для простого очищення 
використовувати воду з нейтральним 
милом, промити чистою водою і 
висушити м’якою ганчіркою.  

М’яка ганчірка 
Рекомендовано не користуватися 
агресивними продуктами, 
використовувати  звичайні засоби для 
очищення алюмінію (зробити 
попередній тест на непомітній частині 
панелі щоб перевірити можливі хімічні 
реакції); також, для більш ефективного 
очищення, спробувати на частині 
панелі потерти м’якою губкою та 
перевірити на наявність подряпин на 
поверхні, використовувати засіб для 
миття посуду розбавлений водою, засіб 
для скла на основі спирту. 

Паперовий рушник Паперовий рушник 

Вода Вода 

Звичний засіб для 
догляду за  
алюмінієвими 
поверхнями 

Звичний засіб для 
догляду за  
алюмінієвими 
поверхнями 

Санітарна обробка поверхонь: увага: не залишати на поверхні алюмінію залишків дезінфікуючих засобів 
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