INSTRUKCJE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA
DYWANY
WEŁNIANE

DYWANY

DO PRANIA W PRALCE
DYWAN 100% BAWEŁNA
Alfombras Lavables

DYWANY WEŁNIANE

DYWANY
AKRYLOWE

Produkt wytwarzany ręcznie
i barwiony naturalnymi
barwnikami.

Ręcznie tkane z naturalnej
wełny z Nowej Zelandii.

MIĘKKIE DYWANY AKRYLOWE
Wyprodukowano w Hiszpanii.
Utkane na krosnach.
Prać osobno w pralce
w temperaturze
maksymalnie 30 stopni.

Prać w cyklu dla
tkanin delikatnych,
bez wybielacza.

Zaleca się przeprowadzać
kompleksowe czyszczenie
u profesjonalnych specjalistów.

Zaleca się przeprowadzać
kompleksowe czyszczenie
u profesjonalnych specjalistów.
Unikać kontaktu ze słońcem.
Suszyć w suszarce w niskiej temperaturze.

PLAMY RÓŻNE

Nie martw się,
jeśli pojawią się
kłaczki.

+
Nie martw się,
jeśli pojawią się
kłaczki.

Zamiatać dywan sztywną
miotłą i regularnie
odkurzać.

Długie lub luźne nitki można obciąć
nożyczkami. Nigdy nie należy
ciągnąć nitek.

1

Nałóż
środek czyszczący
i delikatnie rozetrzyj.

3

Dokładnie
wysusz dywan.

+

Zaleca się
częste
odkurzanie.

2

Wetrzyj ciepłą
wodę w dywan
za pomocą gąbki

4

Delikatnie przeczyść
zaplamione miejsce
za pomocą szczotki.

Zamiatać dywan sztywną
miotłą i regularnie
odkurzać.

Długie lub luźne nitki można obciąć nożyczkami.
Nigdy nie należy ciągnąć nitek.

Unikać ciągłego kontaktu ze słońcem.

CZYSZCZENIE SZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW PLAM
SPOSÓB CZYSZCZENIA

PLAMY

MLEKO

LODY

FARBA

BŁOTO

KAWA/HERBATA

SOS

KREW

ATRAMENT

+

CZEKOLADA

WOSK

RÓŻNE ZABRUDZENIA

1

1
1

Używaj
odkurzacza.

Przetestuj środek
w rogu dywanu,
aby upewnić się,
że nie powoduje
przebarwień.

Delikatnie przeczyść
zaplamiony
obszar.

2

3

Oczyść za pomocą
czystej szmatki
oraz dokładnie
wysusz dywan.

4

Delikatnie
przeczyść
zaplamione
miejsce.

2

Nanieś rozpuszczalnik
za pomocą białej
szmatki.

3

Oczyść za pomocą
czystej szmatki
oraz dokładnie
wysusz dywan.

4

Delikatnie
przeczyść
zaplamione
miejsce.

2

Nanieś amoniak
za pomocą
mokrej gąbki.

3

Oczyść za pomocą
czystej szmatki
oraz dokładnie
wysusz dywan.

4

Nałóż środek czyszczący
i ocet oraz nanieś ciepłą
wodę za pomocą gąbki.

W razie jakichkolwiek pytań, skontaktuj się z nami! obslugaklienta@lorenacanals.pl

Ponownie
delikatnie
przeczyść
zaplamione
miejsce.

www.lorenacanals.com

