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SCHOONMAAK INSTRUCTIES

Type vervuiling Aanbevolen reiniging

1. VERWIJDER de vlek 
met een ontvetter en 
een schone microfiber 
doek.

Stroop, vruchtensap, jam, 
alcohol, melk, thee, koffie, 
wijn, zeep en inkt.

2. GOED NASPOELEN met 
warm water en een schone 
microfiber doek.

1. SUBSTANTIE 
VERWIJDEREN met 
keukenrol.

2. VERWIJDER de vlek 
met een ontvetter en 
een schone  microfiber 
doek.

3. GOED NASPOELEN 
met warm water en 
een schone microfiber 
doek.
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Dierlijk en plantaardig vet,
sauzen, bloed, eieren,  
schone rookaanslag, 
gelatine, lijm op 
plantaardige of vinylbasis, 
organische vlekken en 
kauwgom.
 
 

1. SUBSTANTIE 
VERWIJDEREN met 
keukenrol en aceton 
(nagellakverwijderaar). 

fenixntm.com

2. VERWIJDER de vlek 
met een ontvetter en 
een schone microfiber 
doek.

1 2

Haarlak, plantaardige olie, 
pen en viltstift, wax, 
make-up, nagellak, 
lijnzaadolie, neopreen lijm, 
siliconen en kalkaanslag. 

Het oppervlak van FENIX NTM® wordt gecreëerd door het gebruik van nanotechnologie in combinatie met hypermoderne acrylhars, die wordt 
uitgehard met behulp van Electron Beam Curing. Door zijn zeer lage lichtreflectie is het oppervlak supermat en heeft naast anti-fingerprint 
eigenschappen ook een plezierige soft touch. Oppervlakkige krassen in de plaat kunnen met behulp van warmte hersteld worden en het 
oppervlak is zeer makkelijk schoon te maken. Ook is het oppervlak schimmelbestendig en door het herstellend vermogen antibacterieel en 
bestand tegen oplosmiddelen en huishoudelijke chemicaliën.
Tevens is de plaat zeer makkelijk schoon te maken met reguliere schoonmaakmiddelen.

3. GOED NASPOELEN 
met warm water en 
een schone microfiber 
doek.
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Voor het beste resultaat bij het schoonmaken van FENIX NTM®, is het goed om rekening te houden met een aantal voorzorgsmaatregelen:
• Ook al is het oppervlak van FENIX NTM® zeer krasbestendig, toch moet het niet worden schoongemaakt met schuurmiddelen, schuursponzen  
   of behandeld met schuurpapier of staalwol.
• Zeer zure of base middelen moeten vermeden worden, deze kunnen vlekken in het oppervlak achterlaten.
• Bij het gebruik van oplosmiddelen moet de te gebruiken microfiber schoonmaakdoek volledig schoon zijn, zodat er geen strepen      
   achterblijven.
• Vermijd het gebruik van meubelpoets en overige schoonmaakmiddelen op basis van was, deze kunnen een “filmachtige” laag achterlaten op  
   FENIX NTM®, waar vuil zich in vast kan zetten.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

ONDERHOUD
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd het oppervlak schoon te maken met een 
spons van melamineschuim ten behoeve van goed herstel van het oppervlak.
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FENIX NTM is a material for interior design with advance surface features.

MAINTENANCE INSTRUCTIONS. IRON.

made in Italy by Arpa Industriale

NANOTECH MATT MATERIAL FOR INTERIOR DESIGN

Thermal healing of microscratches

Visit fenixntm.com to discover all its features.

ONDERHOUDSINTRUCTIES
STRIJKEN

ONDERHOUDSINSTRUCTIES
SPONS VAN MELAMINESCHUIM
(WONDERSPONS)

ONDERHOUDSINSTRUCTIES

NORMAAL ONDERHOUD
Het FENIX NTM® oppervlak moet regelmatig schoongemaakt worden, maar vergt geen speciaal onderhoud: een doek in combinatie met warm 
water en/of een licht schoonmaakmiddel is voldoende. Bijna alle reguliere huishoudelijke schoonmaakmiddelen en ontsmettingsmiddelen zijn 
geschikt. Wij adviseren een melamineschuim spons, ook bekend als een wonderspons, te gebruiken voor regulier schoonmaken en onderhoud 
van het oppervlak.

BIJZONDER ONDERHOUD
Indien het vuil niet verwijderd kan worden met reguliere schoonmaakmiddelen, adviseren wij een niet-agressief oplosmiddel (aceton) te 
gebruiken. Bij kleine krassen verwijzen wij U naar de specifieke herstelinstructies met behulp van warmte, zie hieronder.

TIPS VOOR DAGELIJKS ONDERHOUD
Voor dagelijks onderhoud wordt geadviseerd het oppervlak schoon te maken met een spons van melamineschuim, ten behoeve van goed 
herstel van het oppervlak.

1.  Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.

2.  Leg een vochtig vel keukenrol of theedoek op het         

      bekraste oppervlak.

3.  Plaats het strijkijzer op de plek die hersteld moet     

      worden. Deze niet langer dan 10 seconden op één    

      plaats houden.

4.  Reinig het herstelde oppervlak met handwarm water  

      en een schone microfiber doek.

5.  Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.

1.  Oppervlakkige beschadigingen door micro-krassen.

2.  Wrijf met een droge of licht vochtige melaminespons  

      op het oppervlak met de micro-krassen, om door     

      warmte de krassen te verwijderen uit het oppervlak.

3.  Het oppervlak zou nu hersteld moeten zijn.
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