
INSTRUCȚIUNI PRIVIND CURĂȚAREA PANOURILOR LAMCO HPL 

 

Laminatele LAMCO HPL sunt ușor de curățat și nu necesită o întreținere specială. Majoritatea petelor pot fi îndepărtate numai cu apă și un detergent casnic ușor, după care 

se șterge cu o cârpă curată și moale. De altfel LAMCO HPL este potrivit acolo unde este solicitat un grad de igienă ridicat. În tabelul de mai jos sunt prezentate instrucțiunile și 

măsurile de precauție privind curățarea panourilor LAMCO HPL. 

 

TIP DE 
IMPURITĂȚI/MURDĂRIE 

MURDĂRIE RECENTĂ MURDĂRIE PERSISTENTĂ 

MATERIALE 
NECESARE 

METODĂ DE CURĂȚARE MATERIALE 
NECESARE 

METODĂ DE CURĂȚARE 

Praf, creion, cafea, ceai, suc de 

fructe, sirop, gem, lapte 

hârtie absorbantă 

Îndepărtați murdăria cu un burete, apă și/sau 

detergent. Clătiți și ștergeți cu hârtie 

absorbantă sau o cârpă moale. 

hârtie absorbantă 

Aplicați detergentul. Se lasă să acționeze pentru 

scurt timp funcție de gradul de murdărie. Se 

îndepărtează detergentul cu un burete, se clătește și 

se șterge cu hărtie absorbantă sau cu o cârpă. 

cârpă moale cârpă moale 

burete burete 

detergent non-

abraziv 

detergent non-

abraziv 

apă apă 

Urme de depuneri calcaroase  

hârtie absorbantă 

Îndepărtați murdăria cu un burete, apă și/sau 

detergent. Clătiți și ștergeți cu hârtie 

absorbantă sau o cârpă moale. 

hârtie absorbantă Aplicați detergentul (poate conține acid acetic sau 

acid citric, soluție de maxim 10%). Se lasă să 

acționeze pentru scurt timp funcție de gradul de 

murdărie. Se îndepărtează detergentul cu un burete, 

se clătește și se șterge cu hărtie absorbantă sau cu o 

cârpă. 

cârpă moale cârpă moale 

burete burete 

detergent non-

abraziv 

detergent non-

abraziv 

apă apă 

Grăsime, ulei, urme de degete, 

carioci, cerneală de pixuri cu 

bilă, urme de cauciuc, urme de 

bitum, vin, lichior, ruj, pudră, 

ojă, cremă de pantofi, ceară de 

parchet 

hârtie absorbantă 

Îndepărtați murdăria cu un burete, detergent 

și/sau solvenți organici (acetonă, alcool etilic, 

banzine, percloroetilenă, MEK-metil etil ketone, 

etc.). Clătiți și ștergeți cu hârtie absorbantă sau 

o cârpă moale. 

hârtie absorbantă Folosiți un detergent și/sau solvenți organici 

(acetonă, alcool etilic, banzine, percloroetilenă, 

MEK-metil etil ketone, etc.). Se lasă să acționeze 

pentru scurt timp funcție de gradul de murdărie. Se 

îndepărtează detergentul sau solventul organic cu un 

burete, se clătește și se șterge cu hărtie absorbantă 

sau cu o cârpă. 

cârpă moale cârpă moale 

burete burete 

apă apă 

detergent non-

abraziv 

detergent non-

abraziv 

solvenți organici solvenți organici 

Urme de ceară de lumânări 

apă Curățați cu hărtie absorbantă umedă sau cu o 

cârpă umedă ceara încă neîntărită și apoi 

uscați. 

Cuțit paletă din lemn 

sau plastic 
Îndepărtați ceara întărită cu cuțitul paletă. Ștergeți 

orice reziduu cu apă fierbinte și apoi uscați cu hârtie 

absorbantă. 
hârtie absorbantă hârtie absorbantă 

 apă 



Urme bacteriologice (sânge, 

urină, excremente, germeni 

patogeni, etc.) 

hârtie absorbantă 

Curățați cu apă și săpun și/sau apă și detergent. 

Îndepărtați săpunul/detergentul, clătiți și uscați 

cu hârtie absorbantă. Dezinfectați dacă este 

necesar.  

hârtie absorbantă 

Aplicați apă și săpun și/sau apă și detergent. Se lasă 

să acționeze pentru scurt timp funcție de gradul de 

murdărie. Se îndepărtează săpunul / detergentul cu 

un burete, se clătește și se usucă cu hărtie 

absorbantă sau cu o cârpă. Dezinfectați cu produse 

specifice și/sau cu abur. Uscați. 

 

cârpă moale cârpă moale 

burete burete 

detergent non-

abraziv 

detergent non-

abraziv 

săpun lichid sau solid săpun lichid sau solid 

apă 
Produse 

dezinfectante 

 apă 

Stropi de vopsea, urme de 

solvenți, pete de culoare, 

adezivi, urme de adeziv rămase 

după îndepărtarea foliei de 

protecție a laminatului 

cârpă moale 
Clătiți cu solvent organic curat (acetonă, alcool 

etilic, benzină, percloretilenă, MEK-metil etil 

ketone, etc.). Îndepărtați solventul organic, 

săpunul, clătiți și uscați cu hârtie absorbantă 

sau o cârpă moale. 

cârpă moale Aplicați solventul organic indicat (acetonă, alcool 

etilic, benzină, percloretilenă, MEK-metil etil ketone, 

etc.). Se lasă să acționeze pentru scurt timp funcție 

de gradul de murdărie.  Se îndepărtează solventul 

organic, săpunul, se clătește și se usucă cu hărtie 

absorbantă sau cu o cârpă. 

solvenți organici solvenți organici 

săpun lichid sau solid săpun lichid sau solid 

hârtie absorbantă hârtie absorbantă 

apă apă 

Ciment de cauciuc siliconic sau 

alte urme de produse siliconice 

Cuțit paletă din lemn 

sau plastic 

Îndepărtați cimentul de cauciuc sau siliconul cu 

paleta. 

Aceste substanțe nu trebuie să rămână în contact cu suprafața panoului 

laminat pentru o perioadă lungă de timp. 

 

RECOMANDĂRI GENERALE 

 Folosiți întotdeauna produse de curățare (cârpe, hârtie absorbantă, bureți, etc.) non-abrazive. 

 Când este posibil, evitați rămânerea petelor pe suprafața laminată timp îndelungat: cu cât curățați mai repede, cu atât rezultatul este mai bun! 

 Pentru a evita urmele pe suprafață, îndepărtați întotdeauna detergentul, clătiți și apoi ștergeți până se usucă. 

 Testați întotdeauna solvenții sau detergenții noi într-un colț ascuns al suprafeței. 

 Nu folosiți detergenți ce conțin acizi sau baze puternice cum ar fi decoloranți cu acid formic sau acid aminosulfatic, substanțe pentru curățarea țevilor, acid hidrocloric, 

soluții de curățare cu argint, detergenți pentru cuptoare, produse cu înălbitori. 

 Folosiți întotdeauna mănuși când utilizați solvenți organici, aerisiți camerele și respectați regulile de igienă și siguranță. 

 Suprafețele LAMCO HPL sunt foarte potrivite pentru contactul cu alimentele și nu favorizează dezvoltarea bacteriilor și a sporilor. Pentru aceasta este extrem de 

important ca suprafața laminatelor să fie menținută perfect curată. 

 În cazul suprafețelor metalice, evitați contactul prelungit cu solvenți organici, acizi sau baze. Nu aplicați benzi adezive. 


