Látka NAPOLEON a úprava NANOVEL®
Představujeme kolekci potahových polyamidových velurů NAPOLEON.
Jedná se o potahový materiál špičkových technických parametrů vynikající zejména
– příjemným omakem a atraktivním vzhledem,
– vysokou odolností proti oděru – nad 100.000 cyklů Martindale,
– dosud nejjednodušším odstraňováním nečistot -čištění pouhou vodou,
– splňuje náročné požadavky evropských standardů pro odolnost proti zahoření,
– látka vyhovuje pro bytové účely i do veřejných prostor, lze ji použít i na nábytek u nějž je
požadována odolnost proti prosáknutí moči.
NANOVEL® - tato úprava vláken představuje špičkovou Hi-Tech ochranu textilních materiálů
na bázi nano technologií speciálně vyvinutou právě pro tento typ potahových látek.
NANOVEL® neobsahuje zdraví škodlivé látky a je ekologicky nezávadný.
NANOVEL® zvyšuje odolnost látky v oděru a umožňuje opravdu jednoduché ošetřování látky,
aniž by došlo ke zhoršení prodyšnosti, kterou způsobují jiné typy tzv. nešpinivých úprav.
NANOVEL® umožňuje odstranit běžná ušpinění vznikající při obvyklých karambolech v
domácnostech a to i po delší době pouhou čistou vodou.
NANOVEL® umožňuje provést i důkladné hygienické vyčištění bez zbytečných a často i
škodlivých chemikálií – postačí k tomu roztok běžného jádrového mýdla na praní.

Čištění skvrn a údržba látky:
K odstranění skvrn – včetně těch od rtěnky, kečupu nebo propisovacího pera – použijte
čistou vodu a čistý praný bílý bavlněný hadřík. Kapaliny odsajte čistým bílým savým papírem,
nebo čistým praným bavlněným hadříkem. Hranou lžičky odstraňte kečup, hořčici a jiné
objemné nečistoty. Skvrnu pak navlhčete a pohyby hadříkem ve směru od vnějších okrajů
skvrny do středu nečistotu mírným tlakem vytřete. U intenzivního zašpinění celý postup i
několikrát zopakujte, hadřík často otáčejte, nebo vyměňujte. Mastné zašpinění snáze
vyčistíte při použití roztoku jádrového mýdla (nikdy nepoužívejte kosmetická mýdla, ani
chemické čističe včetně lihu). Po použití mýdlového roztoku skvrnu znovu navlhčete čistou
vodou a vytřete. Před dalším použitím nechejte látku důkladně vyschnout a po vyschnutí
urovnejte vlas na čištěné ploše jemným vlasovým kartáčem. Po čištění místního zašpinění
mohou zůstat na látce tzv. mapy způsobené prachem usazených v látce, v tom případě
doporučujeme provést celoplošně vysátí čalounu „na mokro“ čistou vlažnou vodou (do 40oC),
případně roztokem neutrálního detergentu nebo jádrového mýdla na praní, odbornou firmou
(čištění extraktorem nebo též šamponování).
Potahová látka je vystavena vlivům prostředí stejně jako podlahové krytiny a ostatní nábytek.
Chcete-li, aby si čalounění dlouho udrželo pěkný vzhled, vysávejte je stejně pravidelně jako
koberce. Prach usazující se mezi vlákny ošetřenými NANOVEL® sice nepoškodí vlákna tak
snadno, jako u jiných látek, způsobuje však optické změny vzhledu látky. Proto
doporučujeme 1x ročně čalounění očistit mokrým vysáváním bez chemických přísad.

Technická specifikace:
Využitelná šíře: 140 cm
Hmotnost: 485 g/m2
Odolnost v oděru: >100.000 ot. Martindale
Materiálové složení: vlas: 100% Nylon (polyamid), pojivo:
akrylát, podkladová tkanina: 65%polyester 35% bavlna.
Odolnost proti zahoření: vyhovuje pro testy dle EN-ISO1021-1 a 1021-2 a BS 5852 - cigaretový i zápalkový test.
Látka odolává protečení a moči.
Při výrobě dodržujte doporučené postupy pro zpracování látky NAPOLEON!

