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Materiálový list - potahová látka PALAS
(technické údaje převzaty od výrobce)

Šíře 145 cm min.
Hmotnost 345g/m2 500g/bm
Délka rolí 35~60M
Lícová vrstva: Tkaná, 100% Polyester
Podkladová tkanina: Tkaná, 65% Polyester, 35% bavlna
Nešpinivá úprava: Vodo-odpudivá
Odolnost v oděru: 30.000 otáček na přístroji Martindale
Stálobarevnost na otěr 4-5 st. – pro světlé a střední odstíny, tmavé 2-3 st.
Žmolkovitost 4-5 st.
Stálobarevnost na světlo a pot 4-5 st. – pro světlé a střední odstíny, tmavé 2-3 st.

Ošetřovací symboly

Doporučené ošetřování látky:
K běžné údržbě doporučujeme pravidelné vysávání celého povrchu. Pro vysávání je nutno

použít nástavce určené k ošetřování čalouněného nábytku! Alespoň 1x ročně se doporučuje vysátí
celého čalounění odbornou firmou „na mokro“ (šamponování extraktorem), s použitím neutrálního
detergentu, které působí do větší hloubky, lépe odstraní prachové částice včetně mastného prachu a
oživí barvu látky.

Případné skvrny je nutno vyčistit ihned! Tekutiny nejprve odsajte savým papírem, nebo čistou
bílou bavlněnou látkou. K odstranění zaschlých skvrn použijte okraj 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. Po čištění čistícími roztoky na bázi mýdla a detergentů je třeba opakovaným
nastříknutím čistou vodou a odsátím papírovou utěrkou odstranit zbytky čistícího prostředku.
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 vlasu. Nakonec celou plochu vysajte vysavačem.

Potřísnění látky oleji a mastnými látkami může způsobit změnu zbarvení látky, proto je
nutné takové skvrny vyčistit ihned. Mastnotu je nutno odsát suchou bílou bavlněnou tkaninou a skvrnu
vyčistit obvyklým způsobem neutrálním detergentem. Po vyschnutí vysajte vysavačem. Případné
zbytky mastnoty vyčistěte lihovým čističem. Pak vysajte vysavačem a překartáčujte jemným
kartáčem. Barevné změny po chemickém čištění mastných skvrn jsou obvyklé a v souladu s běžnými
textilními normami, proto vždy nejprve použijte neutrální detergent ve vodním roztoku a pak teprve
lihový čistič. Účinky konkrétních čistících prostředků doporučujeme nejprve vyzkoušet na vzorku
látky, případně na skrytém místě.

Důležité upozornění:
Po čištění lokálních skvrn čistícími roztoky nebo vodou mohou na látce vzniknout tzv. „mapy“. Ty
jsou způsobeny tím, že v místě aplikace čistícího roztoku došlo k odstranění prachu usazeného ve
struktuře látky. V takovém případě je nutno provést co možná nejdříve celoplošné vyčištění potahu
vodní sukcí (šamponování). Po každém čištění celé čalounění důkladně vysajte a vykartáčujte
měkkým kartáčem.
Pravidelným vysáváním a kartáčováním čalounění uchováte déle pěkný vzhled a čisté barvy.
V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku důkladně vyschnout, než na ni
poprvé usednete!

Povrchového efektu je docíleno broušením lícové strany. Po broušení mohou na líci ulpívat
zbytky vlákna, které se v počáteční fázi používání postupně uvolňují, což může působit dojmem
pouštění barvy. Tento jev, nejsnáze pozorovatelný na sytých odstínech červené a na tmavých
barvách, je charakteristickým rysem výrobku a není jeho vadou. Odstranění tohoto jevu lze
urychlit důkladným vysátím čalounění. Vysátím „na mokro“ jej odstraníte zcela.


