
Material: ALURE

NAVODILA ZA ČIŠČENJE:
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Navodila za čiščenje:
Kaj lahko uporabljate:

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 Kaj nikoli ne smete uporabljati:

 
 

 

 

 

Odpornost na drgnjenje v suhem okolju:
Odpornost na drgnjenje v vlažnem okolju: 

Odpornost na piling:

Odpornost barve na svetobo:
Odstopanje šivov:
Ožanje:
Širjenje:

Požarna zaščita:

ISO 105-X12:2001
ISO 105-X12:2001
EN ISO 12945-2:2002

ISO 105 B02
EN ISO 13936-2
ISO 13937-3
ISO 13937-3

EN1021 - 1 

4-5
3
4

175,1 N
3,0mm WARP; 2,0mm WEFT

120,7 N

Cigarete Opravil

Sestava:
Alure

Teža:

Sestava:

Ime:
380 g/m²

80% Poliester; 20% Rajon
EN ISO 12947-1,2 Martindale  40.000T A

A
B
B

Kategorija:

B

Odpornost proti obrabi:

Mehka krtača ali sesalnik z nastavkom za mehko krtačo,
Naravna mila ali pasto iz sode bikarbone in mlačne vode,
Rahlo mokro brisačo ali naravno gobo (izogibajte se barvanim brisačam / gobicam),
Mlačna voda,
Vlažne serviete ali otroške robčke.

NIKOLI ne uporabljajte odstranjevalca laka za nohte ali karkoli, ki vsebuje aceton, 
NIKOLI ne uporabljajte nobenega izdelka, ki vsebuje belilo ali drugo belilo, ker lahko povzroči razbarvanje,
NIKOLI ne uporabljajte strojev ali dodatkov za čiščenje preprog, ker se lahko tkanina skrči ali naguba,
NIKOLI ne sušite s sušilcem za lase, še posebno nastavljenim na maksimalno vroč položaj,
NIKOLI ne uporabljajte mehčalcev in odstranjevalcev madežev.

Potrdilo o skladnosti z uredbo REACH
TUredba EU REACH (Registracija, evalvacija in
Dovoljenje za kemične snovi - EC1907 / 2006) REACH je uredba 
Evropske unije, sprejeta za izboljšanje
varovanje zdravja ljudi in okolja pred tveganji
ki jih lahko predstavljajo kemikalije, hkrati pa povečujejo konkurenčnost
kemijske industrije EU. Spodbuja tudi alternativne metode
za oceno nevarnosti snovi, da se zmanjša
število preskusov na živalih.

Beljenje Blago čiščenje s
kemičnimi
sredstvi

Sušenje v
sušilniku

CentrifugaLikanje
na nizki temparaturi 
na zadnji strani

PRANJE 30
stopinj na posebnem
 programu za občutljivo perilo 

Sušiti v
senci

Ob pogosti uporabi se na tkanini lahko pojavi piling zaradi trenja - zaradi redne uporabe. Pilling je zbiranje ohlapnih vlaken
  na površini blaga in se ustavi, ko se čez čas odstranijo ohlapna vlakna. Z lahkoto jih očistite z brivnikom. 
  Pilling je običajen pojav in ne zmanjšuje kakovosti ali trajnosti tkanine in se ne šteje za reklamacijo.

Vlečene niti je mogoče pričakovati, če se tkanina ujame na ostre predmete.

1.

 

Oeko-Tex je registrirana blagovna znamka, ki predstavlja oznake izdelkov in
izdane certifikate podjetij in druge storitve, ki jih zagotavlja International
Združenje za raziskave in preizkušanje na področju ekologije tekstila in usnja.
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30°

A/A

A/A

Natezna trdnost: ISO 13934-1 1484 N Ožanje / 1291 N širjenje A/A

     Natur
    DE - 09

  Yellow
  DE - 48

Pastel Blue
    DE - 75

   Middle Grey
       DE - 92
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FEYDOM ne prevzema odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi neprimerne uporabe ali čiščenja materiala.
Rezultati preskusov so bili zbrani iz različnih vzorcev, zato predstavljajo reprezentativen in pravilen vzorec.
Zaradi postopka izdelave blaga so možne in neizogibne majhne razlike v barvnih odtenkih.
Naši izdelki izpolnjujejo dodatek XVII Evropske direktive o kemikalijah (EG) št. 1907/2006 (REACH).
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