DINAMICA
Dinamica er et utroligt lækkert ruskind lignende tekstil med alle fordele fra
moderne teknologi. Det er slidstærkt, vaskbart, let at vedligeholde, en især god
farveægthed og nupper ikke.
Dinamica findes i 80 tids rigtige farver, klassiske, moderne og tids løse.
Typisk Italiensk!
Dinamica ånder. Man bliver ikke ”varm bag i” som man let bliver med tekstiler
med pålimet bagside eller gummi bagside. Det krøller næsten ikke og folder glatter
sig let ud.
Dinamica kan vaskes i vaskemaskine på 40 eller 60 grader, hvis du har aftagelige
betræk. Da fjerner du ikke bare smuds og pletter, men ved 60 grader fjerner du
også husstøvmider som kan skabe allergier.
Pletfjernelse og fjernelse af snavs, gøres enkelt ved at følge vedligeholdsanvisningen.
Det er vigtigt at holde møbelstoffet rent, da snavs nedbryder tekstilfibrene.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Komposition: 88% P/ 12% PU
Bredde: 		
140 cm
Vægt: 2		
75 g/m2
Slidstyrke:
>116000 Martindale(EN-ISO 12947-1-2-3-4)
Pilling: 		
5 (best) (UNI E, 15, 12, 434, 0)
Lysægthed:
>5 (ISO 105 B02)
Brandsikkerhed: Passerer cigaret test (NS.-ISO 8191-1)
Rengøring:
Kan vaskes på 60 grader eller renses på P.

5 års garanti. Vi garanterer Dinamica betingelsesløst i 5 år, mod gennemslitage,
fabrikationsfejl, lysægthed og nupping.
Vedligehold og rengøring.Takket være sine naturlige egenskaber tager
Dinamica ikke let imod pletter. Det er at anbefale at støv fjernes regelmæssigt
med en blød børste eller en støvsuger. Stryg let over tekstilet med en fugtig
klud, lad det tørre, og børst derefter luden op med en børste.
Polstermøbler med betræk som ikke kan tages af. Brug en skumrens
som anbefales af møbelforretningen og gnid med klud.
Polstermøbler med aftageligt betræk. Håndvask eller maskinvask som
finvask på maks. 60 grader. Brug et nøjtralt vaskemiddel. Må ikke vrides og må
ikke centrifugeres. Hæng det til tørre skygge. Hvis nødvendigt kan Dinamica
presses med et dampstrygejern indstillet på lav temperatur for syntetiske
materialer. Brug viskestykke. Når det er tørt børstes det op med en blød
børste. På et renseri må der kun bruges perkloretylen.
PLETFJERNELSE:
For at fjerne pletter venligst følg pletfjerne tabellen. Hvis du
brugeropløsningsmiddelsom ikke er nævnt i vores tabel så prøv farveægtheden på
et ikke synligt sted først. Uanset hvilke type plet du måtte få:
1. Fjerne pletten hurtigst muligt.
2. Arbejde fra yderkanten af pletten ind mod midten,
for at undgå skjolder.
3. Identificere pletten og følg vores plettabel.
4. Hvis der bruges et opløsningsmiddel hæld det på en hvid klud,
aldrig direkte på stoffet.
5. Aldrig sidde på eller berøre pletten mens den er våd.
Børst med en blød børste når den er tør.

PLETFJERNELSE TABEL - DINAMICA:
Sodavan, alkohol, vin

Sug så meget som muligt med køkkenrulle,
vask med mildt sæbevand;
Rens efter med fortyndet sprit 10%.

Kuglepen

Rens med perkloretylen eller et ensumbasered
pletfjernelsesmiddel med en ren klud.

Chokolade, silk

Brug lunkent vand.

Maling, oliefarver

Rens med White Spirit, vask derefter med mildt
sæbevand.Vandbaserede farver. Brug koldt
sæbevand. Efterskyl.

Kosmetik

Vask med mildt sæbevand. Ved specielt vanskelige
pletter bruk perkloretylen eller et ensumbasered
pletfjernelsesmiddel.

Græs, grøntsager

Først lunkent vand, derefter vask med mildt
sæbevand. Efterskyl.

Blæk

Sug så meget så muligt med køkkenrulle,
rens med 20% sprit og vask derefter med
sæbevand. Efterskyl med rent lunkent vand.

Skosværte

Rens med perkloretylen, et ensumbasered
pletfjernelsesmiddel eller fortyndet
salmiakspiritus (10%).

Syltetøj, sirup, frugtjuice

Fjern først så meget som muligt med en ske.
Vask derefter med lunkent vand. Efterskyl med
rent lunkent vand.

Oile, fedt

Drys talkum på pletten, børst det væk og rens
derefter med et ensumbasered pletfjernelsesmiddel eller fortyndet salmiakspiritus (10%).

Neglelak

Rens med acetone.

