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Materiálový list: SENZA
Potahová látka pro výrobu čalouněného nábytku do interiéru
Materiálové složení:

100% Polyester

Využitelná šíře:

ca. 140 cm

Hmotnost:

ca. 450 g/m2

Napodobenina jemného semiše.

Látka je opatřena nešpinivou úpravou!

Norma

Výsledek

DIN EN ISO 12947-1 + 2

>45.000 ot. Martindale

Stálobarevnost - světlo:

EN ISO 105-B02

>4

Žmolkování:

DIN EN 12945-2

>4

Parametr
Odolnost v oděru:

Posuv ve švu:
DIN EN ISO 13936-2
Osn.: 1,0 mm / Útek: 1,0 mm
Tyto testy byly prováděny na více vzorcích a výsledky představují střední hodnoty.

Ošetřování látky:
Potah pravidelně vysávejte, abyste jej zbavili prachu, který narušuje textilní vlákna a mění
barevný vzhled látky. Frekvenci vysávání přizpůsobte intenzitě výskytu prachu. Pro vysávání
používejte střední výkon vysavače, hubici na vysávání čalounění. Před vysáváním se vždy
ujistěte, že na hubici nejsou otřepy nebo praskliny a ostré výstupky, které by mohly poškodit
látku. Nevysátý textilní prach může na látkách tvořit smotky zachycující se na vláknech.
Pro udržení čistoty a pěkného vzhledu látky je vhodné alespoň 1x ročně vyčistit čalounění
mokrým vysáváním speciálním vysavačem - tzv. extraktorem za použití slabšího roztoku
neutrálního detergentu. Doporučujeme nechat toto vyčištění provést spolehlivou odbornou firmou
vybavenou profesionální technologií i vhodnými čisticími prostředky. Před dalším použitím je
třeba nechat potah důkladně vyschnout! Snímatelné potahy po praní sušte „na plocho“.
Případné skvrny a lokální znečištění je třeba vyčistit ihned! K čištění skvrn použijte prostředky na
bázi vody, neutrální detergent, mýdlo na praní. Látku zvlhčujte, ale nepromáčejte. Čistící roztok
předem vyzkoušejte na skrytém místě. Volné polštáře obracejte 1x měsíčně. Místní znečištění
čistěte ihned. Látku netřete, nečistoty a čistící roztok odsávejte savým papírem nebo čistým
hadříkem. Po ošetření lokálního znečištění mohou zůstat na látce mapovité skvrny. Ty jsou
způsobeny zejména prachem usazeným v textilní struktuře a je třeba je odstranit celoplošným
vyčistěním látky pomocí extraktoru. (tzv. „mokré vysávání čalounění“, „šamponování“). Po čištění
je vždy třeba čalounění nechat důkladně vyschnout.
Nevystavujte nábytek přímému působení slunce. Drobné barevné odchylky od vystavené
vzorkovnice nejsou vadou výrobku. Proměnlivé stínování na látkách napodobujících semiš je
přirozeným charakterem látky.

