
 

Particle board of wood for interior use (type P2 in accordance with standard EN 312). On the top side, the product 
disposes of decorative melamine through a pressing process. Available on request: FSC-COC, water repellent and fire 
resistant. 

Placă din lemn pentru utilizare interioară (tip P2 conform standardului EN 312). Partea superioară a produsului este 

acoperita cu melamină decorativă printr-un proces de presare. Disponibil la cerere: FSC-COC, rezistenta la apă sau 

rezistenta  la foc. 

Suport wood:trunks, stems, branchwood, billets, root collars, fast-growth trees and shrubs, residues from the sawing, 
veneer cutting, stripping and carpentry of broadleas and coniferous species. 
Suport lemn din: trunchiuri, tulpini, ramuri, semifabricate, resturi de la gater, copaci și arbuști cu crestere rapida, 

reziduri de la tăiere, tăierea furnirului, dezasamblarea și tâmplăria speciilor largi de foioase si conifere. 

 

Legenda                                                                                            Legenda 
Level 5 - No visible change                                                            Nivelul 5 – Nu exista modificari vizibile                          
Level 4 - Slight change, only visible at certain angles               Nivelul 4 -  Schimbare usoara, vizibila doar din anumite unghiuri 
Level 3 - Moderate change of gloss and/or color                      Nivelul 3 – Schimbare moderata a luciului si / sau a culorii           
Level 2 - Marked change of gloss and/or color                          Nivelul 2 – Schimbare vizibila a luciului si / sau a culorii 
Level 1 - Surface distortion and/or blistering                             Nivelul 1 – Distorsiuni si / sau umflaturi ale suprafetei 
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DEPOZITAREA ȘI MANIPULAREA 

Bunurile trebuie depozitate într-un loc uscat și aerisit (umiditate relativă a aerului 35% -65%). Nu depozitați cu 

inflamabilesubstanțe. Dacă este expus la lumina directă a soarelui, laminatul se poate deteriora. Stivele trebuie să fie 

păstrate corect, la o înălțime controlabilă pentru a asigura stabilitatea. Pentru a evita deformările sau petele umede, 

amplasați panourile pe paleți cu sufficient spațiu. La manipularea laminatelor, folosiți tampoane de aspirație sau mănuși. 

Mașinile și echipamentele trebuie să fie prevăzute cu sisteme adecvate de aspirație. 

 

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE 

Suprafețele melaminice sunt cele mai rezistente dintre cele utilizate în domeniul mobilei. Pentru curățare, este de 

preferat să alegeți un detergent pentru uz casnic. Se recomandă evitarea pulverizării produselor direct pe suprafață, 

deoarece aceasta poate lăsa pete; în schimb, este preferabil să aplicați produsul detergent pe o cârpă moale, umedă, 

curățați suprafața și apoi clătiți-o. Evitați utilizarea produselor abrazive, a substanțelor de înălbire, a produselor înalt 

clorurate sau a acizilor. 

 

Nota: 

Fotografiile si descrierile ar trebui să fie considerate doar pentru ilustratii. 

Producatorul Italian Cleaf SPA isi rezerva dreptul de a face, oricand si fara notificare, orice modificari necesare in scopuri 

comerciale sau de productie. Produsul finit poate avea nuante diferite fata de imaginea prezentata. 

Nu ne asumam responsabilitatea pentru eventuale erori de traducere. 
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