DINAMICA
Dinamica är en otroligt vacker mocka liknande textil med alla fördelar av
modern teknologi. Det är slitstarkt, tvättbart, lätt att få bort fläckar, bra
ljusäkthet och det nopprar sig inte.
Dinamica finns i 80 tidsenliga färger; klassiska moderna och tidlösa.
Dinamica andas. Man blir inte varm där bak som man lätt blir av andra
varor med pålimmad eller gummerad baksida.
Dinamica skrynklar sig inte och väck slätar man lätt ut.
Dinamica kan tvättas i tvättmaskin i 40° eller 60°C om du har ett avtagbart
tyg. I 60° tvättar du då inte bara bort fläckar och smuts, utan även
allergiskapande kvalster.
Fläckborttagning och annan rengöring görs enkelt genom att följa
rengöringsanvisningarna i vår tabell för fläckborttagning. Det är viktigt att
hålla möbeltyget rent då smuts bryter ner alla textilfibrer.
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Kvalitet: 		
88% polyester 12% polyamid
Bredd: 			140cm
Vikt: 			
275 gram/m2
Martindale (slitstyrka) 116.000 varv (EN-ISO 12947-1-2-3-4)
Pilling (noppbildning) 5 (bästa värdet) (UNI E, 15, 12, 434, 0)
Ljusäkthet: 		
> 5 (ISO 105 B02)
Flammskydd: 		
Passerar cigarett test samt liten låga (NS. - ISO 8191-1
Tvättråd: 		
Maskintvätt 60° eller kemtvätt.
(Se rengörings- anvisningarna i fläckborttagnings tabellen - s.3)

5 års garanti. Vi garanterar Dinamica i 5 år, mot genomslitage, fabrikationsfel,
ljusäkthet samt noppbildning.
Skötsel och rengörning. Tack vare sina naturliga egenskaper har fläckar
svårt att fastna.Vi rekommenderar er att borsta av tyget regelbundet med en
mjuk borste, eller att använda dammsugaren med mjukt munstycke. Stryk
därefter över med en fuktig trasa, låt torka, borsta därefter upp luggen med en
borste.
Stoppmöbler med tyg som inte är avtagbart. Använd skumtvätt som
säljs av färghandlare och gnid med en trasa.
Stoppmöbler med avtagbar klädsel. Handtvätta eller maskintvätta som fin
tvätt i max 60°C.Använd ett neutralt tvättmedel.Vrid inte ut och centrifugera
inte. Hängtorka i skugga. Om nödvändigt kan Dinamica pressas med ett
strykjärn inställt på låg temperatur för syntetiska material. När det är torrt
borstas luggen upp med en mjuk borste.Vid kommersiell tvätt (kemtvätt) ska
endast Perkloretylen användas.
Fläckborttagning. För att enklast ta bort fläckar följ vår tabell för fläckborttagning.
Om du använder lösningsmedel som inte er nämnt i vår tabell pröva
färgäktheten på ett gömt ställe först. Oavsett vilken typ av fläck du fått bör du:
1. Blöt fläcken fortast möjligt.
2. Arbeta från utsidan av fläcken, in mot mitten för att undgå ringar.
3. Identifiera fläcken och följ vår tabell för fläckborttagning.
4. Om ni använder lösningsmedel, häll detta på en ren vit trasa; inte rätt på tyget.
5. Sitt inte eller rör i fläcken medan den är våt.
6. Vänta till det är torrt och borsta upp luggen med en mjuk borste.

TABELL FÖR FLÄCKBORTTAGNING - DINAMICA:
Drycker, alkohol, vin

Sug upp så mycket som möjligt med hushållspapper, tvätta med milt såpa vatten; efterrengör med
sprit utspätt till 10 %.

Kulspetspenna

Rengör med Perkloretylen eller använd et
ensymbaserat fläckborttagningsmedel på ren
trasa.

Kaffe, te, mjölk

Sug upp så mycket som möjligt med
hushållspapper, tvätta med milt såpa vatten.
Efterskölj med rent ljummet vatten.

Choklad, godis

Använd ljummet vatten.

Färger oljefärger

Tvätta med vit sprit, tvätta därefter med milt
såpvatten.Vattenbaserade färger: Om färsk fläck
använd kallt såpvatten. Efterskölj.

Kosmetika

Tvätta med milt såpvatten.Vid speciellt svåra
fläckar använd et ensymbaserat
fläckborttagningsmedel.

Gräs, grönsaker

Först ljummet vatten, därefter använd milt
såpvatten. Efterskölj.

Bläck

Sug upp så mycket som möjligt med hushållspapper, rengör med 20 % sprit och tvätta därefter
med såpvatten. Efterskölj med rent ljummet
vatten.

Skokräm

Rengör med Perkloretylen, et ensymbaserat
fläckborttagningsmedel eller utspäd salmiak
(max 10 %).

Marmelad, sirap, frukt juice

Ta bort så mycket som möjligt med en sked.
Tvätta därefter med ljummet vatten.

Olja, fett

Strö talk på fläcken, borsta bort och rengör med
et ensymbaserat fläckborttagningsmedel eller
utspäd salmiak (max 10 %).

Nagellack

Rengör med Aceton.

