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I. Uwagi eksploatacyjne

 1. Należy unikać kontaktu tapicerki stołu z olejkami. W tym celu należy stosować okrycia olejood- 
  porne lub nieprzemakalne prześcieradła.

 2. Tapicerka powinna być użytkowana i przechowywana z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła. 
 3. Tapicerki nie należy narażać na długotrwałe działanie promieni słonecznych. Może to  spowodować 

  odbarwienie tapicerki stołu.
 4. Nie należy stosować: past, wosków, sprayów, silnych detergentów, środków zawierających   

rozpuszczalniki, środków  do czyszczenia skóry naturalnej i ekologicznej (sztucznej skóry). Użycie  
tego typu środków może spowodować usztywnienie i pękanie materiału, a także zmianę koloru 
i połysku powierzchni wyrobu.

 5. Zabrania się: prania, chlorowania, prasowania, czyszczenia chemicznego, kontaktu z nagrzanymi  
  powierzchniami (grzejnik, kaloryfer), przebijania ostrymi przedmiotami. 

II. Czyszczenie i konserwacja

 1. Tapicerkę należy czyścić regularnie.
 2. Zabrudzenia olejkami, kremami, muszą być natychmiast usunięte za pomocą łagodnego deter-

gentu (roztwór ciepłej wody z szarym mydłem) oraz miękkiej szmatki lub gąbki.
 3. Codzienne zabrudzenia należy usuwać stosując łagodny detergent, najlepiej roztwór szarego my-

dła z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki. Na koniec należy przetrzeć czyszczone miejsce wilgotną 
szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).

 4. Miejscowe, silniejsze zabrudzenia należy usuwać stosując 25% roztwór alkoholu etylowego,    
delikatnie przecierać nasączonym tamponem z gazy. Na koniec należy przetrzeć czyszczone miejsce 
wilgotną szmatką po czym wytrzeć do sucha (w celu usunięcia pozostałości detergentu).

 Uwaga:
 Przed użyciem środka innego niż łagodny detergent trzeba sprawdzić efekt w niewidocznym miejscu, 

a samo czyszczenie wykonać bardzo ostrożnie.

III. Dezynfekcja

 Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie środkami do dezynfekcji takimi jak: Incidur Spray, Incidin 
Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active. Dezynfekować zgodnie z zaleceniami producenta używanego 
środka. Po zdezynfekowaniu stołu lub materaca za pomocą dowolnego środka do dezynfekcji, należy 
przed włożeniem go do pokrowca, dokładnie osuszyć tapicerkę, doprowadzając ją do całkowitego 
wyschnięcia. W przeciwnym wypadku może dojść do trwałego zabarwienia tapicerki.

IV. Zastrzeżenia

  Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z:
 1. Niewłaściwego użytkowania, niewłaściwej lub nieregularnej konserwacji.
 2. Różnic kolorystycznych między częściami narażonymi i nienarażonymi na działanie promienio- 

  wania słonecznego.
 3. Wpływu środków chemicznych lub ściernych, zanieczyszczeń atmosferycznych lub  przypadkowych 

  przekłuć.
 4. Obecności plam lub pierścieni po tłustych lub barwiących substancjach (tłuszczach, kremach,  

  balsamach lub olejach).
 5. Trwałego zabarwienia niektórymi środkami barwiącymi, takimi jak tusze, permanentne    

  markery czy inne nietrwałe barwniki stosowane w produkcji odzieży (np. niebieskich dżinsów).
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