
 

 
 

 

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ULTRA HIGH GLOSS 

 

 
Οι επιφάνειες ultra high gloss  χαρακτηρίζονται από εξαιρετική λάμψη, η οποία 

κατασκευάζεται με τη βοήθεια γυαλιστερής επιφάνειας από πολυμερές υλικό. 

 

 

 
 

 

Η επιφάνεια αυτή προκειμένου να μην φθαρεί κατά την κατασκευή και την μεταφορά της, 

καλύπτεται με μια επιφάνεια προστασίας, η οποία αφαιρείται μετά από την ολοκλήρωση 

της τοποθέτησης. 

 

Μετά την αφαίρεση της επιφάνειας προστασίας, η ακρυλική επιφάνεια παραμένει 

ευαίσθητη, αφού οι διαλυτικές ουσίες από την κόλλα της προστατευτικής επιφάνειας 

βρίσκονται στην επιφάνεια του υλικού και πρέπει να αποχωρήσουν και επιπλέον η 

επιφάνεια αυτή είναι αρχικά υγροσκοπική.  

 

Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια πρέπει με την δράση της υγρασίας του αέρα να σκληρύνει. 

Αυτό μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα. Η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί με τη 

βοήθεια του νερού, χρησιμοποιώντας διάλυμα σαπουνιού περιεκτικότητας 1% και ένα 

απαλό καθαρό πανί με βαμβακερή σύνθεση (όχι πανί μικροϊνων). 



 

Για να αποφύγετε στατική φόρτιση προτείνουμε τη χρήση αντιστατικού καθαριστικού 

συνθετικών υλών. 

 

Για την βελτίωση της ανθεκτικότητας , οι επιφάνειες πρέπει να λουστράρονται. Με αυτό 

τον τρόπο μπορούν να απομακρυνθούν μικρές και επιφανειακές γρατζουνιές και να 

αποφευχθούν επόμενες.  

 

Για τις πόρτες υπάρχουν πολλές και καλές μέθοδοι καθαρισμού, διότι οι επιφάνειες αυτές 

είναι ομοιόμορφες και ομοιογενείς. Τυχόν λεκέδες απομακρύνονται με μεγαλύτερη 

ευκολία, με λιγότερα χημικά υλικά και κόπο,  σε σχέση με τις ματ επιφάνειες. 

 

Θα πρέπει να δίνετε μεγάλη προσοχή στα υλικά καθαρισμού. Τα πανιά που 

χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι βαμβακερά (όχι μικροϊνών) και πρέπει πάντα να είναι 

πολύ καθαρά. Τυχόν βρωμιές, όπως και κόκκοι σκόνης ή άμμου, μπορούν να προκαλέσουν 

αμυχές στην γυαλιστερή επιφάνεια. 

 

Πριν χρησιμοποιηθούν τα υλικά καθαρισμού, πρέπει να καθαριστούν και να ξεπλυθούν 

πολύ καλά, για να αποφευχθούν φθορές στις επιφάνειες. 

 

Εάν χρησιμοποιηθούν υλικά που δεν έχουν καθαριστεί και δημιουργήσουν αμυχές, θα 

φαίνονται ανάλογα με το χρώμα και το φωτισμό του χώρου, χωρίς να ευθύνεται η 

ποιότητα του υλικού γι’ αυτό, όπως συμβαίνει και σε αυτοκίνητα, σε γυάλινες επιφάνειες ή 

και επιφάνειες διαφόρων επίπλων. Κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολα να αποφευχθεί μετά από 

μακροχρόνια χρήση.  


