Látka NAPOLEON a úprava NANOVEL ®
Predstavujeme kolekciu poťahového polyamidového velúru NAPOLEON.
Jedná sa o poťahový materiál špičkových technických parametrov, ktorý je vynikajúci najmä:
- Príjemným na dotyk a atraktívny vzhľadom
- Vysokou odolnosťou proti oderu - nad 100.000 cyklov Martindale,
- Zatiaľ najjednoduchším odstraňovaním nečistôt.
NANOVEL ® - táto úprava vlákien predstavuje špičkovú Hi-Tech ochranu textilných materiálov
na báze nano technológií špeciálne vyvinutú práve pre tento typ poťahových látok.
NANOVEL ® neobsahuje zdraviu škodlivé látky a je ekologicky nezávadný.
NANOVEL ® zvyšuje odolnosť látky v odere a umožňuje naozaj jednoduché ošetrovanie látky,
bez toho aby došlo k zhoršeniu priedušnosti, ktorú spôsobujú iné typy tzv.
nešpinivých úprav.
NANOVEL ® umožňuje odstrániť bežné znečistenie vznikajúce pri obvyklých znečisteniach v
domácnostiach a to aj po dlhšej dobe iba čistou vodou.
NANOVEL ® umožňuje vykonať dôkladné zdravotné vyčistenie bez zbytočných a často aj
škodlivých chemických látok - stačí na to roztok bežného mydla na pranie.
Čistenie škvŕn a údržba látky:
Na odstránenie škvŕn - vrátane tých od rúžu, kečupu alebo prepisovacieho pera - použite čistú vodu a čistú
bielu bavlnenú handričku. Tekutiny odsajte čistým bielym savým papierom, alebo čistou bavlnenou handrou.
Hranou lyžičky odstráňte kečup, horčicu a iné objemné nečistoty.
Škvrnu potom navlhčite a pohybom handričky v smere od vonkajších okrajov škvrny do stredu nečistotu
miernym tlakom vytrite. U intenzívneho zašpinenia celý postup aj niekoľkokrát zopakujte, handričku často
otáčajte, alebo vymieňajte. Mastné zašpinenie ľahšie vyčistíte pri použití roztoku jadrového mydla (nikdy
nepoužívajte kozmetické mydla, ani chemické čističe vrátane etylalkoholu). Po použití mydlového roztoku
škvrnu znova navlhčite čistou vodou a utrite. Pred ďalším použitím nechajte látku dôkladne vyschnúť a po
vyschnutí prekartáčujte vlas na čistenej ploche. Po čistení miestneho zašpinenia odporúčame vykonať
celoplošne vysatie čalúnenia na mokro čistou vlažnou vodou (do 40oC) odbornou firmou.
Poťahová látka je vystavená vplyvom prostredia rovnako ako podlahové krytiny a ostatný nábytok.
Ak chcete, aby si čalúnenie dlho udržalo pekný vzhľad, vysávajte ju rovnako pravidelne ako
koberce. Prach usadzujúci sa medzi vláknami ošetrenými NANOVEL ® síce nepoškodí vlákna tak
ľahko, ako u iných látok, spôsobuje však optické zmeny vzhľadu látky.
Preto odporúčame 1x ročne čalúnenie očistiť mokrým vysávaním bez chemických prísad.
Technická špecifikácia:
Využiteľná šírka: 140 cm
Hmotnosť: 485 g/m2
Odolnosť v oderu:> 100.000 ot. Martindale
Materiálové zloženie:
vlas: 100% Nylon (polyamid), spojivo: akrylát, podkladová tkanina: 65% polyester 35% bavlna.
Odolnosť proti horeniu: vyhovuje pre cigaretový test podľa California Technical Bulletin # 117 sec. E

