
 
ΜΑΤ ΥΛΙΚΟ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ∆ΙΑΚΟΣΜΗΣΗ  
 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 
Οι επιφάνειες FENIX NTM είναι αποτέλεσµα ενός συνδυασµού νανοτεχνολογίας και ρητίνων νέας γενιάς που έχει αναπτύξει η Arpa Industriale και εφαρµόζει στους 
πάγκους της συγκεκριµένης σειράς η ELTOP ABEE. Χάρη στην τεχνολογία του, το FENIX NTM διαθέτει προηγµένες ιδιότητες. Πέρα από τις κύριες ιδιότητές του, 
δηλαδή την απόλυτα µατ, λεία επιφάνεια που δεν αφήνει καθόλου δαχτυλιές και επιδέχεται θερµική επιδιόρθωση των µικροεκδορών, αυτό το πρωτοποριακό υλικό 
ξεχωρίζει για τα µοναδικά χαρακτηριστικά του που διευκολύνουν τη συνήθη διαδικασία καθαρισµού και δεν απαιτούν ειδική συντήρηση. Για την ακρίβεια, πρόκειται 
για επιφάνεια που καθαρίζεται εξαιρετικά εύκολα, είναι αντιµουχλική, διαθέτει ενισχυµένες αντιβακτηριακές ιδιότητες και αντοχή στην τριβή, τις εκδορές και τη φθορά 
αλλά και στους όξινους διαλύτες και τα οικιακά καθαριστικά. 
 
Συνήθης συντήρηση 
Οι επιφάνειες FENIX NTM πρέπει να καθαρίζονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, χωρίς ωστόσο να χρειάζονται ειδική συντήρηση. Για τον καθαρισµό τους αρκεί 
ένα υγρό πανί εµποτισµένο µε ζεστό νερό ή ήπια καθαριστικά. Είναι απόλυτα συµβατές µε σχεδόν όλα τα κοινά οικιακά απορρυπαντικά ή απολυµαντικά. Για το 
τακτικό καθάρισµα και τη συντήρηση των επιφανειών προτείνεται η χρήση σφουγγαριού από αφρό µελαµίνης – το λεγόµενο «µαγικό σφουγγάρι».  
 
Ειδική Συντήρηση 
Σε περίπτωση που τα κοινά οικιακά καθαριστικά δεν αρκούν για την αφαίρεση κάποιων λεκέδων, λόγω της ακανόνιστης διαστρωµάτωσης και της κλειστής 
επιφάνειας του FENIX NTM, προτείνεται η χρήση ήπιων αρωµατικών διαλυτών, όπως η ακετόνη. Σε περίπτωση µικροεκδορών, συµβουλευτείτε τις ειδικές οδηγίες 
σχετικά µε τη θερµική επιδιόρθωση της επιφάνειας. 
 
Συστάσεις για τον καθαρισµό των επιφανειών FENIX NTM 
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα προϊόντα και τις µεθόδους καθαρισµού που ενδείκνυνται για τα διάφορα είδη λεκέδων. 
 
Είδος λεκέ Προτεινόµενο προϊόν και µέθοδος καθαρισµού 

Σιρόπι, χυµός φρούτων, µαρµελάδα, οινοπνευµατώδη, γάλα, τσάι, 
καφές, κρασί, σαπούνι και µελάνι 
 

Σφουγγάρι µε νερό 
 

Ζωϊκά και φυτικά λίπη, σάλτσες, ξεραµένο αίµα, ξεραµένο κρασί και 
οινοπνευµατώδη, αβγά 
 

Σφουγγάρι µε κρύο νερό ή οικιακό καθαριστικό 
 

Καπνιά, ζελατίνη, φυτική κόλλα, κόλλα βινυλίου, οργανικά 
απορρίµµατα, αραβικό κόµµι 
 

Σφουγγάρι µε ζεστό νερό και σαπούνι ή οικιακό καθαριστικό 
 

Λακ µαλλιών, φυτικά έλαια, στυλό/στυλό διαρκείας, µαρκαδόρος, κερί, 
make-up λιπαρής σύστασης, κατάλοιπα διαλυτών  
 

Βαµβακερό πανί µε ΜΕΚ (βουτανόνη), οινόπνευµα, ακετόνη 
 

Βερνίκι νυχιών, λάκα σε σπρέι, λινέλαιο 
 

Βαµβακερό πανί µε ακετόνη 
 

Βαφές συνθετικού λαδιού 
 

Βαµβακερό πανί µε διαλυτικό νίτρου που περιέχει τριχλωροαιθυλένιο (trilene) 
 

Κόλλα νεοπρενίου 
 

Βαµβακερό πανί µε τριχλωροαιθάνιο 
 

Υπολείµµατα σιλικόνης 
 

Ξύλινο ή πλαστικό εργαλείο απόξεσης, προσέχοντας ώστε να µην 
δηµιουργηθούν εκδορές στην επιφάνεια 
 

Άλατα 
 

Καθαριστικά µε χαµηλές συγκεντρώσεις κιτρικού ή οξικού οξέος (έως 10%) 
 

 
Γενικές προφυλάξεις 
Για τον βέλτιστο καθαρισµό των επιφανειών FENIX NTM, είναι σηµαντικό να λαµβάνετε ορισµένες προφυλάξεις: 
– αν και οι επιφάνειες FENIX NTM είναι πολύ ανθεκτικές, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή µε αποξεστικές ουσίες, αποξεστικά σφουγγαράκια ή ακατάλληλα 
προϊόντα, όπως γυαλόχαρτο ή σύρµα καθαρισµού· 
– προϊόντα µε εξαιρετικά όξινη ή αλκαλική σύσταση πρέπει να αποφεύγονται, καθώς ενδέχεται να λεκιάσουν την επιφάνεια· 
– όταν χρησιµοποιείτε διαλύτες, το πανί µε το οποίο καθαρίζετε πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό, προκειµένου να µην αφήσει σηµάδια στις επιφάνειες FENIX NTM. 
Σε περίπτωση που µείνουν κηλίδες στην επιφάνεια, µπορούν να αφαιρεθούν ξεπλένοντας µε ζεστό νερό και στεγνώνοντας· 
– αποφύγετε βερνίκια επίπλων και γενικότερα καθαριστικά µε βάση το κερί, καθώς τείνουν να δηµιουργούν µια κολλώδη επίστρωση πάνω στις συµπαγείς 
επιφάνειες FENIX NTM, µε αποτέλεσµα να συγκεντρώνεται βρωµιά. 
 

Το FENIX NTM είναι ένα υλικό µε προηγµένες ιδιότητες, που χρησιµοποιείται στην εσωτερική 
διακόσµηση. 
 

 
Επισκεφθείτε τον ιστότοπο fenixntm.com και ανακαλύψτε όλα τα χαρακτηριστικά του.  
 

κατασκευάζεται στην Ιταλία από την Arpa Industriale και 
εφαρµόζεται στην Ελλάδα από την ELTOP ABEE 

 
 


