
Potahová látka 
 

NÁVOD K OŠETŘENÍ A ZPŮSOBU POUŽITÍ TKANINY

 

Podrobnosti k ošetření:

• nábytek potažený látkou vyžaduje pravidelné ošetřování a čištění, což prodlouží 
  životnost  potahovin   
• potahové látky ošetříme běžnými šamponovacími prostředky rozpustnými
  ve vodě 
• použijte kousek látky, který namočíte v čisté vodě a přiložíte na skvrnu. Potom 
  krouživými pohyby, pouze lehce ve větším okruhu vyčistěte a jemně vysušte. 
• pro udržení kvality a hygieny tuto látku včas lehce vysávejte, ale pouze měkkým 
  kartáčem.    
• po vyprání je doporučeno jemně vykartáčovat - opět měkkým kartáčem 
  pro oživení vlasu    
• prát velmi šetrně (max. 40°C)      
• žehlit po rubu (max 110°C)      
• nenechávejte na tkaninu působit drsnými předměty, či drápky domácích 
   zvířat 
• na tkaninu nepůsobí příznivě vysoká prašnost, prach je třeba odstraňovat 
  pravidelným jemným vysáváním hubicí bez kartáče, nesmí se používat silné 
  vysavače na vysávání a čištění koberců     
• přímé sluneční světlo škodí jak textilním vláknům, tak i barvám, proto se 
  doporučuje používání závěsů, žaluzií apod., aby se zabránilo vystavení nábytku 
  přímému slunečnímu světlu. I když dnešní potahové látky mají vysokou 
  odolnost vůči světlu, neexistuje žádná látka, která by snesla přímé sluneční světlo, 
  aniž by nevybledla.  

 

Parametry:
Váha: 410 g/bm
Šíře: 140 cm
Stálost na světle: 4-6
Odolnost proti opotřebení: 250 000
Pilling: 4

Úprava: Aqua clean, nehořlavé dle normy
 EN 1021 1-2  BS5852 1-2
Materiál složení: 50% Polyester
  35 % ACRYL
  15%  POLYAMID  

Ošetřovací symboly

Obchodní korporace DOMESTAV s.r.o., IČO: 63479711,
se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757. 
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Poťahová látka 
 

NÁVOD NA OŠETrENIE SPôSOBU POUŽITIA TKANINY

 

Podrobnosti k ošetreniu:

• nábytok potiahnutý látkou vyžaduje pravidelné ošetrovanie a čistenie, čo predĺži
  životnosť poťahovina
• poťahové látky ošetríme bežnými šamponovacími prostriedkami rozpustnými
  vo vode
• použite kúsok látky, ktorý namočíte v čistej vode a priložíte na škvrnu. Potom
  krúživými pohybmi, iba ľahko vo väčšom okruhu vyčistite a jemne vysušte.
• pre udržanie kvality a hygieny túto látku včas ľahko vysávajte, ale iba mäkkým
  kefou.
• po vypraní je doporučené jemne vykefovať -   opäť mäkkou kefkou
  pre oživenie vlasu
• prať veľmi šetrne (max. 40°C)
• žehliť naruby (max 110°C)
• nenechávajte na tkaninu pôsobiť drsnými predmety, či pazúriky domácich
   zvierat
• na tkaninu nepôsobí priaznivo vysoká prašnosť, prach je potrebné odstraňovať
  pravidelným jemným vysávaním hubicou bez kefy, nesmie sa používať silné
  vysávače na vysávanie a čistenie kobercov
• priame slnečné svetlo škodí ako textilným vláknam, tak aj farbám, preto sa
  odporúča používanie závesov, žalúzií a pod., aby sa zabránilo vystavenie nábytku
  priamemu slnečnému svetlu. Aj keď dnešné poťahové látky majú vysokú
  odolnosť voči svetlu, neexistuje žiadna látka, ktorá by zniesla priame slnečné svetlo,
  bez toho aby nevybledla.  

 

Parametre:
Váha: 410 g/bm
Šírka: 140 cm
Stálosť na svetle: 4-6
Odolnosť proti opotrebeniu: 250 000
Pilling: 4

Úprava: Aqua clean, nehořlavé dle normy
 EN 1021 1-2  BS5852 1-2
Materiál zloženia: 50% Polyester
    35 % ACRYL
    15%  POLYAMID  

Ošetrovacie symboly

Obchodní korporace DOMESTAV s.r.o., IČO: 63479711,
se sídlem Špitálka 91/23, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 20757. 
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