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DOMUS VENTURES GARANCIA, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Cégünk által biztosított garancia kizárólag a  rendeltetésszerű használatból eredő sérülésekre terjed
ki.  Kizárólag otthoni, normál használat esetén érvényesek – idegenforgalomban, vendéglátásban
vagy más hasonló  területen történő használat esetén nem érvényes.  Kérjük, minden esetben
kövesse a használati útmutatóban foglaltakat illetve a karbantartási és tisztítási utasításokat.

TAKARÓPONYVA TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Használjon puha sörtéjű kefét a nagyobb szennyeződések eltávolításához.

• Tisztítsa meg tiszta vízzel

• Makacs szennyeződések esetén használjon enyhén szappanos vizet.

CONTINENTAL ANYAGOK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Tisztítás és karbantartás

• A felületeket alaposan és rendszeresen tisztítsa meg enyhén szappanos meleg vízzel és

mikroszálas törlő ruhával vagy puha sörtéjű kefével.

• Ne használjon maró vagy fehérítő hatású vegyszereket vagy durva felületű eszközöket.

• Olajos, zsíros szennyeződéseket, vagy a tintát azonnal távolítsa el

• Minden szennyeződést a lehető leghamarabb távolítson el langyos víz és puha mikroszálas, vagy

pamut törlőruha használatával.

• Makacs szennyeződések eltávolításához használjon enyhén szappanos vizet és puha sörtéjű kefét.

Előfordulhat, hogy többször is át kell törölnie a felületet a megfelelő végeredményhez. Végül langyos

vízzel és puha törlőruhával távolítsa el a felületen maradt vegyszeres vizet.

Figyelem!

• Kérjük, mindig olvassa el a tisztításhoz használt vegyszer használati útmutatóját. Ne használjon olaj
vagy zsírtartalmú tisztító- vagy ápolószert. A Continental anyag NEM vegytisztítható!

• Előfordulhat, hogy a rászáradt szennyeződéseket vagy hosszú ideje beszívódott foltokat nem lehet
eltávolítani.
• A Continental anyagok nem tisztíthatóak klórral, oldószerekkel, súroló vagy polírozó hatású
vegyszerekkel illetve aeroszolokkal.

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy a sötét farmerek és egyéb textilek által okozott elszíneződésekre
nem terjed ki a garancia hatálya.

• Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen nem cégünk által jóváhagyott/ajánlott vegyszer, vagy
tisztítószer használatából eredő károkért. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el a termék használati
útmutatóját. Az egész felületen való alkalmazás előtt, mindig tesztelje a  vegyszert az anyag egy
kevésbé látható, kis kiterjedésű felületén.
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MARINAPLUS ANYAGOK TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

• A lehető legjobb eredmény érdekében minden foltot azonnal távolítson el.

• Az általános szennyeződéseket könnyedén eltávolíthatja szappanos vízzel és egy puha törlőruhával.

• Ne használjon erős vegyszereket, vagy oldószereket a felületek tisztításához.

• Amennyiben szükséges használjon szintetikus bőrhöz vagy tengerészeti anyagokhoz kifejlesztett
tisztító és/vagy ápolószert.  (Hajózási termékeket árusító boltokban elérhetőek).

• A használaton kívüli bútort ne hagyja fa lombkoronája alatt vagy növények közvetlen közelében.

• A bútor élettartamát meghosszabbíthatja, illetve a karbantartási munkákat minimalizálhatja a bútor
rendszeres tisztításával és  takaróponyva használatával.

• Cégünk nem vállal felelősséget semmilyen nem cégünk által jóváhagyott/ ajánlott vegyszer, vagy
tisztítószer használatából eredő károkért. Kérjük, mindig figyelmesen olvassa el a termék használati
útmutatóját. Az egész felületen való alkalmazás előtt,  mindig tesztelje a vegyszert az anyag egy
kevésbé látható, kis kiterjedésű felületén.

OLEFIN/SDP/OUTDOORPLUS ANYAGOK  TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

• Kézi mosással tisztítsa maximum 30 Celsius fokos vízben.

• Ne centrifugázza és ne tegye szárítógépbe!

• Lógatva teregesse, vagy fektetve szárítsa!

• Ne használjon fehérítőt!

• Ne vasalja!

• Szárazon tisztíthatja perklóretilénnel vagy kőolaj oldószerrel, de ne használjon triklóretilént.

KÖTELEK ÉS HEVEDEREK TISZTÍTÁSA ÉS  KARBANTARTÁSA

• Rendszeresen tisztítsa tiszta vízzel.

• Kizárólag enyhén szappanos vízzel tisztítsa.

• Ne használjon éles vagy érdes tárgyakat a tisztításhoz, mivel az károsíthatja az anyagot.

• Ne vasalja!

• Ne használjon fehérítőt!
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HDC TEC ANYAG TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA

Szennyeződés típusa Tisztítószer

Általános tisztítás Általános tisztítószer, mosogatószer

Oxidok Savsemlegesítő szer

Vízkő Savsemlegesítő szer/Lúgos tisztítószer

Bor/kávé Savsemlegesítő szer/Lúgos tisztítószer

Fagylalt Savsemlegesítő szer/Lúgos tisztítószer

Gyanta/zománc/lazúr Oldószer

Gyertyaviasz Oldószer

STONETEC TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

• Tisztítsa meg rendszeresen az asztallapot egy puha sörtéjű kefével és bőséges vízzel.

• Makacs szennyeződések esetén használjon nagyon enyhén mosogatószeres vizet, majd öblítse le
alaposan  langyos vízzel.

Az asztallap szépségének és épségének megőrzése érdekében kerülje az alábbiakat:

• Ne használjon erős vegyszereket, súroló, vagy oldószereket és anyagokat, mivel ezek károsíthatják
a  StoneTec felületeket.

• Minden kiömlött folyadékot vagy szennyeződést azonnal töröljön fel puha törlőruhával.

• Ne hagyja, hogy bor, vagy növényi olajos szennyeződés hosszabb ideig a felületen maradjon,
azonnal  távolítsa el ezeket a foltokat, mivel ezek maradandó elszíneződéseket okozhatnak.

PALM LEG TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Alap: mindig kiemelt óvatossággal kezelje!

• Tisztítás: tisztítsa meg enyhén mosogatószeres vagy szappanos vízzel, majd öblítse le tiszta  vízzel.
A tökéletes eredményért törölje szárazra a megtisztított felületet.

NE használjon:

• Klórtartalmú tisztítószereket, különös tekintettel a sósav tartalmú vegyszerekre!

• Hypoklorit (hypo) tartalmú vegyszereket ne használjon az alapra! Amennyiben ez  véletlenül ráömlik,
vagy kifröccsen a rozsdamentes acél alapra, azonnal öblítse azt le  bőséges, kifejezetten nagy
mennyiségű tiszta vízzel.
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