Onderhoud van Kvadrat Soft Cells
Het is belangrijk dat de stof regelmatig wordt gereinigd
zodat deze er zo goed mogelijk uit blijft zienen de
levensduur wordt verlengd. Stof en vuil leiden tot slijtage
van de stof en verminderen verder de brandwerende
eigenschappen ervan.

Normale reiniging
Regelmatig stofzuigen, bij voorkeur elke week,
op halve kracht waar nodig.
Stoffen van polyurethaan kunnen met een droge of
vochtige doek worden afgeveegd. Ze kunnen ook met
een stofzuiger met zachte borstel behandeld worden.

Vlekken verwijderen
Indien u snel handelt kunnen vlekken gemakkelijk
worden verwijderd. We kunnen echter niet garanderen
dat vlekken altijd volledig verwijderd kunnen worden.
Schraap om te beginnen vloeistoffen of verharde resten
met een lepel of iets dergelijks van de stof. Eventuele
losse deeltjes moeten met de stofzuiger verwijderd
worden voordat u verder gaat.
Vloeistoffen moeten worden opgeabsorbeerd met een
wit servet of doek.
Gewone vlekken kunnen worden verwijderd door voorzichtig deppen met een in warm water gedoopte en goed
uitgewrongen, niet-pluizende doek of spons. Kringen
kunnen vermeden worden door zachtjes in het rond te
deppen en naar het midden toe te werken met een schoon,
niet-pluizend doek. Vetvlekken moeten worden verwijderd
met toepasselijke reinigings- of oplosmiddelen. Wij raden
u aan om in alle gevallen de vlekverwijderingsmiddelen
uit te testen op een niet opvallende plaats, zodat u kunt
zien of ze de bekleding aantasten.

Zorg dat de stof voor gebruik volledig droog is. Gebruik van
een haardroger kan nuttig zijn om kringen te voorkomen.
Deze tips zijn slechts aanbevelingen en vormen geen
garantie dat vlekken volledig kunnen worden verwijderd.
Voor de beste resultaten, en met name bij grote vlekken,
raden wij u aan contact op te nemen met een chemisch
reinigingsbedrijf. Hierbij is het belangrijk te vermelden
indien er al pogingen zijn ondernomen om de vlek te
verwijderen.
Waarschuwing! Niet hard wrijven aangezien dit kan
leiden tot kleurverlies of beschadiging van de vleug.
Oplosmiddelen dienen met grote voorzichtigheid te
worden gebruikt aangezien deze de onderliggende
materialen zouden kunnen aantasten.
Gebruik nooit concentreerde was- of bleekmiddelen,
ammonia of zeep voor harde oppervlakken. Regelmatig
onderhoud en schoonmaken verwijdert vuil voordat dit in
het weefsel gaat vastzitten en de vezels beschadigt. Door
middel van correct onderhoud en regelmatige reiniging
kan de levensduur van de stof verlengd en de kosten voor
renovatie, reparatie, vervanging en verwijdering verlaagd
worden.
Voor de beste resultaten raden wij u aan contact op te
nemen met een chemisch reinigingsbedrijf. Voor reiniging
raden wij het gebruik aan van pH-neutale CO2-oplossingen
aangezien deze methode het gebruik van zeep overbodig
maakt. Een chemisch reinigingsbedrijf kan ook nuttig zijn
bij het opstellen van onderhoudschema’s die ervoor zorgen
dat de stof goed wordt onderhouden voor een goed intern
klimaat en een maximale levensduur van de bekleding.

