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Technické údaje a pokyny k ošetřování
Potahová látka JAMAJKA s úpravou
(údaje převzaté od výrobce)

Materiálové složení:
60% Polyester, 40% Polypropylen
Využitelná šíře
140 cm
Plošná hmotnost
cca 342/m2, cca 480g/bm
Odolnost v oděru
Min. 100 000 ot Martindale
Odolnost proti žmolkování St. 4
Stálobarevnost
- otěr suchý
St. 4-5 St.
- otěr mokrý
St. 4-5 St.
- světlo
St. 4 St.
Ošetřování:
Pravidelně vysávat
Mokré vysávání
Prát do 40°C, žehlit na 1 tečku

EN ISO 12947, 12 kPa
EN ISO 12945-2
EN ISO 105-E01
EN ISO 105-B02 ad 2)

Doporučené ošetřování látky:
Jedná se o kvalitní látku pro velmi náročné použití v domácnosti i ve veřejném sektoru. Látka
je opatřena špičkovou ochrannou proti znečištění FIBREGUARD, která umožňuje odstranění
většiny nečistot pouhou vodou. I přesto uchování pěkného vzhledu a čistoty barev vyžaduje
pravidelnou péči.
Jako běžná údržba postačí pravidelné vysávání (použijte hubici na čalounění). Jednou až
dvakrát do roka doporučujeme šamponování tj. vysání extraktorem „na mokro“ odbornou firmou za
použití neutrálního detergentu schváleného pro čištění čalounění.
Případné skvrny je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou
bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých nečistot použijte kraj ocelové lžičky, nepoužívejte
nože a jiné ostré předměty, které by mohly látku poškodit! Zbylé nečistoty navlhčete a podle potřeby
opakovaně odsávejte mikrovláknou utěrkou nebo houbou. U obzvlášť intenzivních znečištění použijte
mýdlo na praní. Látku netřete, jen přitlačením utěrky odsávejte vodu s nečistotou. Před dalším
použitím čalouněného nábytku nechte skvrnu důkladně vyschnout. Podrobné ukázky postupu při
čištění najdete na www.fibreguard.com.
Potřísnění látky oleji a mastnými látkami obsaženými v potravinách může způsobit změnu
zbarvení látky, proto je nutné takové skvrny vyčistit ihned.
Po čištění skvrn mohou zůstat na látce mapovité skvrny. Způsobil je prach usazený v hloubi
textilní struktury. V takovém případě je třeba provést celoplošné vyčištění čalounu na mokro metodou
vodní extrakce (šamponování) speciálním vysavačem, který látku prostříkne vodou a tu i s prachem
ihned vysaje. Tato metoda čištění je pro potahové látky nejšetrnější, látky ze syntetických vláken
nepoškozuje, ale vrací jim pěkný vzhled a čistotu barev.
Důležité upozornění:
V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na
ni poprvé usednete! Po každém čištění látku důkladně vysajte. Pravidelným vysáváním uchováte
výrobku déle pěkný vzhled a čisté barvy.

