Használati utasítás
Gépi gyapjú szőnyeghez
Anyagösszetétel:
Hátulj:
Szálsúly:
Összsúly:
Szálmagasság:
Tűzésszám:
Egyéb jellemző:
Felhasználás:
Fektetés:
Tisztítás:
Minőségi osztály:
Származási hely:

100% gyapjú
juta
1500 gr/m2-től
2350 gr/m2-től
cc.8 mm
300.000 tűzés/ m2-től
padlófűtés esetén is lefektethető,
antisztatikus
normál forgalmú lakossági helységek,
kisforgalmú irodák, intézmények
száraz, pormentes felületre
Száraz tisztítás, 1 hónap használat után porszívózható.
Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal és takarítógéppel.
I. osztály
Belgium,

Hasznos tanácsok:
Legkevesebb 1 hónapig nem szabad porszívózni azért, hogy a gyapjú tömörödjön. Ettől a szőnyeg felülete puhább lesz és az élettartama megnő.
Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.
Tisztítás: Célszerű szálirányban porszívózni. Ajánljuk az ecetes langyos vizes takarítást a szőnyeg színének felfrissítésére, de ez ne legyen bő
vizű és száraz időben történjen, mivel a gyapjú nagy mennyiségű vizet képes magába szívni. A gépi tisztításkor a tisztítószer semleges legyen.
Tárolása: Szellős helyen feltekerve, ne műanyag borításban, például lehet újságpapírban.
Szállítani csak feltekerve szabad, mert a hajtástól megtörik.
Foltok
Az otthoni tisztításhoz adok néhány ötletet.
1. A foltot mihamarabb el kell távolítani.
2. A kiömlött anyagból minél többet kaparjunk le késsel vagy kanállal. Mindig kívülről befelé haladjunk, hogy a folt mérete ne legyen
nagyobb.
3. Ezt követően ronggyal vagy nedvszívó papírral itassuk fel a foltot.
4. Lehetőség szerint ne dörzsöljük, mert a szőnyegen jelentős elváltozást okozhatunk.
5. A folyadék felitatása után, ha szükséges gyapjú tisztító habbal vagy porral folytassa a folteltávolítást.
6. A használni kívánt tisztítószereket először próbálja ki egy nem feltűnő helyen.
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