
Péče a údržba o povrchy Richlite

Běžné čištění  
a údržba
Povrch Richlite je trvanlivý materiál pěkného vzhledu, který 
je navržen tak, aby vypadal skvěle po celou dobu životnosti 
vaší kuchyně, koupelny nebo kanceláře. Prosté, pravidelné 
otírání vlhkou houbou postačí pro udržení skvělého vzhle-
du. Zásadité mýdlo, stejně jako běžný mycí prostředek na 
nádobí, ovšem způsobuje postupné zmatnění povrchu – 
většinou se tak stává v okolí kuchyňských dřezů. 
Pro pravidelnou údržbu lze použít nezředěné olejové mýd-
lo značky Murphy’s. Čistič a leštidlo na dřevo značky Ho-
wards Naturals do jisté míry obnoví lesk, pokud se použí-
vá pravidelně. Doporučujeme aplikovat zvýrazňovač tónu 
Richlite, čímž se dosáhne barevně sytého, lesklého povr-
chu, který vyžaduje minimální údržbu.

Odstraňování skvrn
Všeobecně lze říci, že Richlite má vůči skvrnám dobrou 
odolnost. Jako u většiny materiálů to ale neplatí zcela. Na 
odolné skvrny lze aplikovat neabrazivní domácí čistič. Vy-
varujte se použití abrazivních prostředků nebo prostředků 
obsahujících bělidlo. U světlejších tónů Richlite se některé 
skvrny dají odstranit bílým jogurtem.

Retušování  
škrábanců a spálenin
Richlite má vysokou hustotu a trvanlivost. Dobře odolává 
poškrábání i spálení, ale jako u většiny materiálů hrozí po-
škození při krájení přímo na ploše pultu a spálení odlože-
ním rozpálené pánve přímo na plochu. Richlite doporučuje 
používat krájecí prkénka a horkuvzdorné podložky, aby se 
povrch ochránil před možným poškozením. Běžné opotře-
bování menších ploch se dá místně ošetřit zvýrazňovačem 
tónu Richlite nebo nátěrem na dřevěné pracovní pulty Bio-
Shield. Naneste malé množství nátěru suchým čistým had-
rem a vetřete do postižené oblasti. Ihned rozleštěte čistým 
suchým hadrem, aby se vytvořil plynulý přechod s okolní 
plochou.
V případě větších škrábanců, odolných skvrn nebo vydla-
baného materiálu prosím volejte BV studio. Ve většině pří-
padů je vhodnější, aby opravu povrchu vykonala osoba, 
která provedla instalaci. Lehké škrábance a spáleniny se 
dají odstranit za použití červenohnědého brusného kotou-
če ScotchBrite. Je nutno zmínit, že opravené místo bude 
o něco světlejší než okolní plocha. Povrchy Richlite jsou 
vyrobeny z papíru, který, stejně jako dřevo, získává patinu, 

tmavne postupem času, a to zejména u světlejších odstínů 
jako Baguette nebo r100. Čerstvě obroušená plocha získá 
nakonec rovněž patinu a splyne s okolní plochou. Abyste 
se vyhnuli působení jen v jednom místě, zlehka obnovte 
celý oddíl pultu.

Všeobecná  
preventivní opatření
Pracovní pulty Richlite jsou odolné vůči skvrnám z téměř 
všech kuchyňských substancí. Výjimkou jsou některé šťá-
vy ze syrového masa (např. jater), silně zásaditého ovoce 
a zeleniny (např. papájy a červené řepy) a silně zásadi-
té mycí prostředky (jako prášek do myčky nebo čističe 
na troubu), pokud je plocha vystavena delšímu kontaktu 
s danou látkou. Světlejší odstíny budou postiženy hůře než 
tmavší. Dále pak spárovací cement (rovněž silně zásadi-
tý materiál) způsobí odbarvení tmavších tónů a ztmavnutí 
světlejších. Při kachlíčkování přilehlých stěn pokryjte proto 
plochu pracovního pultu ochrannou plachtou. Vyvarujte se 
použití bělicích prostředků a abrazivních čisticích prášků. 
Pokud používáte mycí houbičku, nepoužívejte její drsnou 
stranu, která by rovněž mohla způsobit poškrábání.

Profesionální opravy 
Podle potřeby volejte BV studio, zejména v případě poža-
davku následujících úkonů:

Standardní  
opětovná aplikace nátěru
Očistěte mýdlovou vodou a aplikujte dvě vrstvy nátěru.

Leštění a opětovná  
aplikace nátěru
Očistěte mýdlovou vodou, použijte ScotchBrite na excent-
rické brusce, očistěte mýdlovou vodou a naneste zvolený 
nátěr.

Celková revitalizace
Zbruste s použitím ScotchBrite a znovu naneste zvolený 
nátěr.
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