PROFESSIONELL MÖBELVÅRD

Underhållstips för möbler i
Textil och Microfiber
Viktig information!

Impregnera din nya möbel med COLOURLOCK Universal
Protector med en gång redan när den är ny.

Det är normalt 3 års reklamationsrätt på nyinköpta möbler.
Men det är viktigt att vara medveten om att det ställs vissa
krav på användaren.

Dammsug eller skaka ofta för att ta bort lösa partiklar som annars
kan förorsaka slitage på fibrerna. Rengör med Total Clean 2 gånger
per år för att ta bort smuts och fett från mat, människor och husdjur.
Dessa typer av fett kan annars snabbt bryta ner fibrerna.

Rengöring och underhåll är
en förutsättning för möbelns
hållbarhet. Skada som beror
på bristande underhåll kommer
inte att kunna reklameras. Det
är därför viktigt att följa dessa
instruktioner.

Total Clean är mycket effektivt. Förutom rengöring har den också
fläckborttagande egenskaper. Läs bruksanvisningen noga.
Testa alltid tygets färgäkthet på ett mindre synligt ställe. Detta
gäller alla typer av rengöringsmedel. De allra flesta fibrer i möbeltyger, oavsett om de är naturliga eller syntetiska, innehåller från
början en viss mängd fett. Detta är ett av naturens viktigaste försvarsmekanismer för att fibrerna ska hålla sig rena och slitstarka. En
mättad fiber tar inte åt sig smuts. Om tyget inte har tillräckligt fettinnehåll kan det även upplevas som statiskt och fibrerna noppas lättare samtidigt som det också snabbare blir smutsigt.
Vid rengöring tvättas nyttigt fett som är bra för fibrerna bort. Det är
därför nödvändigt att efter rengöring åter impregnera med en impregnering som innehåller ett stabilt fett. COLOURLOCK Universal
Protector har detta, samt även skydd mot solblekning (UV-filter).
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För rengöring och underhåll av möbeltextilier:
Total Clean och COLOURLOCK Universal Protector silikon (gröna)
För rengöring och underhåll av Microfiber:
Total Clean och COLOURLOCK Universal Protector (röda)
OBS! Följ alltid möbeltillverkarens råd om underhåll om de skulle
skilja sig från denna vägledning.
Önskas ytterligare information - be butikspersonalen om hjälp.

