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Polyamidové Velury
Zpracování:
Při šití doporučují výrobci použití jehly vel. 110 se zakulaceným hrotem a polyesterového hedvábí 74 tex, nebo
hrubších skaných přízí bavlnářského typu (např. 3x36 tex, Nm 20-25 a pod). Hustota šití by měla být min. 32 –
max. 36 stehů na 10 cm švu. Velký důraz je třeba klást na kvalitní seřízení tahu spodní i vrchní příze. V místech
vystavených většímu tahu, zejména na sedácích, se doporučuje použít přeplátovaného švu, případně alespoň
oboustranné podložení švu pevnou tkanou látkou. Při zpracování rohů sedáků je nutno šít do oblouku, nikoliv do
zlomu. Štepování by mělo mít od švu odstup alespoň 5-6 mm resp. rozestup min. 5-6 mm. K lepení použijte
vodou ředitelných lepidel. Drobné odchylky v odstínu oproti základnímu vzorku nejsou vadou. U
jednobarevných velurů ze syntetických vláken vzniká v důsledku nerovnoměrného odrazu světla tzv. shading, tj.
mapovité plochy různou intenzitou lesku. Tento jev je charakteristickým projevem látky. Před zpracováním
látky z více dodávek nebo z různých rolí překontrolujte shodnost odstínu. Krejčovskou křídu doporučujeme
použít výhradně na rubové straně. Při otisknutí křídové stopy na líci doporučujeme nejprve vysát a pak jemným
kartáčem opatrně vykartáčovat ve směru vlasu. Na kvalitu látky je ve výrobním závodě kladen velký důraz,
nicméně přes veškerou pozornost se může stát, že je na látce chyba, proto doporučujeme látku před stříháním
zkontrolovat. Zjevné vady lze uplatnit pouze na nerozstříhanou metráž. Následující stať doporučujeme zahrnout
do návodu na údržbu výrobku z látky zhotoveného:

Doporučené ošetřování látky:
Tyto jakostní potahové látky vynikají díky použití Nylonu a speciální povrchové úpravě snadným
ošetřováním. Abyste látce zachovali co nejdéle pěkný vzhled, pravidelně čalounění vysávejte hubicí na
čalounění při využití středně intenzivního sacího výkonu; nepoužívejte klepací nástavce, hubici zkontrolujte aby
neměla ostré hrany, které by látku poškodily. Látku lze je prát i v automatických pračkách. Po vyprání nechejte
látku vykapat - neodstřeďujte a v sušičce sušte jen na nízkou teplotu!
Případné skvrny je nutno vždy vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou
bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky. Nedojde-li k odstranění
špíny, navlhčete mírně skvrnu a zkuste to znovu. Většinu ulpívajících nečistot lze odstranit pomocí jemné savé
houby, nebo bílé čisté bavlněné tkaniny s použitím vlažného roztoku neutrálního mýdla. Nečistotu stírejte
jemným tlakem, tahy směřujícími od okraje ke středu skvrny, abyste zabránili jejímu zvětšování. Zbylou
tekutinu vysajte savým papírem a po úplném zaschnutí vykartáčujte jemným kartáčem ve směru původního
položení vlasu.
Potřísnění látky oleji a mastnými látkami může způsobit změnu zbarvení látky, proto je nutné takové
skvrny vyčistit ihned. Mastnotu je nutno odstranit suchou pranou bílou bavlněnou tkaninou a skvrnu vyčistit
pěnou z mýdla na praní nebo neutrálním detergentem. Po zaschnutí vysajte vysavačem a překartáčujte jemným
kartáčem.
Po čištění lokálních skvrn doporučujeme, zejména u jednobarevných materiálů, celoplošné vyčistění
vodní extrakcí („šamponování“, resp. „mokré vysávání“).
Použití tzv. suchých pěn a podobných čističů zásadně nedoporučujeme – mohou obsahovat látky
negativně působící na akrylátové pojivo!
Krom pravidelného vysávání domácím vysavačem je vhodné čalouněný nábytek alespoň 1x ročně vysát
„na mokro“ – extraktorem; doporučujeme k tomu využít služeb profesionálních firem, které jsou vybaveny
vhodnou technologií a čistícími prostředky!
Důležité upozornění:
K čištění látky nesmí být v žádném případě použita chemická rozpouštědla a to ani na bázi lihu!!! Je-li
to opravdu nutné, použijte vlažný mýdlový roztok připravený z neutrálního mýdla na praní, nebo slabý roztok
neutrálního detergentu. Organická ředidla rozpouští pojivo, před použitím jakékoliv chemikálie se proto na
kousku látky přesvědčte, zda na látce nezpůsobuje barevné, nebo jiné změny!!!V každém případě po čištění látky
roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete!
Po každém čištění celé čalounění důkladně vysajte a vykartáčujte měkkým kartáčem.
Pravidelným vysáváním a kartáčováním čalounění uchováte déle pěkný vzhled a čisté barvy.

