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tapetomat® wallswork® tkanina Ecofiber FR z włókna poliestrowego pokryta
nadrukiem w technologii lateksowej przeznaczona do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego

OPIS PRODUKTU
Zastosowanie

Właściwości

Dostępne rodzaje

Wielkość opakowania

Poprzez odpowiedni spersonalizowany dobór wzoru i techniki nakładania nadruku na tkaninę w 100%-ach z włókna
poliestrowego, można otrzymać szereg atrakcyjnych, indywidualnych rozwiązań o zróżnicowanych właściwościach
estetycznych. Tkanina poliestrowa pn. Ecofiber FR posiada strukturę, imitującą tkaninę bawełnianą nadającą
powierzchni atrakcyjności i indywidualnego charakteru. Przeznaczona do dekoracji przestrzeni wewnętrznych i
zewnętrznych. Specjalny produkt często używany przez dekoratorów do dekoracji okien (zasłony), parawanów,
elementów wyposażenia wnętrz itp.
Cechy produktu:

Należy do tkanin o wysokiej jakości w szczególności w produkcji spersonalizowanej wg wybranego
indywidualnie wzornictwa i w niewielkich ilościach,

Nadaje się do indywidualnych projektów przy dekoracji wnętrz,

Nie kurczy się i nie rozciąga,

bardzo dobrze układa się przy zastosowaniu jako zasłony,

odporna na działanie światła,

Wytrzymała na pranie w temperaturze 40 st. C,

Nadaje się do prasowania,
Uwaga: Należy zachować ostrożność przy oddziaływaniu mechanicznym i temperaturą. Nie chlorować (nie bielić) . Nie
suszyć w suszarce.
■ Tkanina posiada jednorodny, wyraźny wygląd,
■ Wysoce odporna na wilgoć i bezpieczna w obróbce
■ Nie pęcznieje pod wpływem wody
■ Odporna na korozję biologiczną,
■ Stabilna wymiarowo
■ Reakcja na ogień: B1
■ Emisja formaldehydów : brak
■ Emisja monomeru chlorku winylu: brak
■ Rodzaj powłoki: 100 % tkanina z włókna poliestrowego,
■ splot: L 1/1 Tkanina z włókna poliestrowego
■ Gramatura: 240 G/m2
■ wydruk: Tusze HP Latex skład : Woda: 70-80 %, 2-pyrrolidone: < 20 % , Podstawiony diol: <10 %
Pigment: <2,5 %, nieszkodliwa dla zdrowia i środowiska.
■ wyjątkowa wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne (rozdarcie, uderzenia mechaniczne itp. ).
rodzaj
tekstura
gramatura
wymiary
Raport/wymiary
Tkanina z nadrukiem
płótno
240 G/m2
Szer. 150 cm dł. do 3500 cm
Foto, wektor/wzór
spersonalizowany
Tkanina z nadrukiem

W jednej roli nawiniętej na gilzie tekturowej o średnicy 8 cm. Rola o szer. Do 150 cm oraz
długości do 3500 cm / wymiar spersonalizowany

SPOSÓB UŻYCIA
UNIKAJ KURZU – nie dopuszczaj do pozostawienia na powierzchni tkaniny kurzu, brudu, plam i innych zanieczyszczeń.
CZYŚĆ REGULARNIE–oczyść tkaninę z bieżących zanieczyszczeń (kurzu). Możesz to zrobić ręcznie za pomocą miękkiej szczotki lub używając
odkurzacza z końcówką przeznaczoną do mebli. Podczas czyszczenia unikaj nadmiernego tarcia oraz odkurzania na wysokim poziomie mocy,.
NIE SUSZ TKANINY SUSZARKĄ – materiałów nie należy suszyć przy pomocy źródeł ciepła takich jak grzejnik, suszarka itp.
ZABRUDZENIA USUWAJ JAK NAJSZYBCIEJ – w przypadku zabrudzenia tkaniny wyczyść ją natychmiast za pomocą wilgotnej ściereczki,
CHROŃ PRZED ZWIERZĘTAMI – unikaj kontaktu tkaniny ze zwierzętami domowymi, które mogą uszkodzić strukturę tkaniny i nadruk na tkaninie.
UWAŻAJ NA ŚRODKI CZYSZCZĄCE – stosowanie środków czyszczących innych niż szare mydło może spowodować zmiany kolorystyczne tkaniny.
Do zlikwidowania silnych zabrudzeń dopuszczone jest używanie niewielkiej ilości szarego mydła. Kontakt z kremami, dezodorantami,
rozpuszczalnikami i amoniakiem oraz środkami chemicznymi na bazie alkoholu lub nafty zwykle powoduje odbarwienia tkaniny.

DO CZYSZCZENIA CZY KONSERWACJI NIGDY NIE UŻYWAJ:
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Szorstkich i/lub twardych gąbek, ściereczek czy szczotek,
Środków do czyszczenia innych niż szare mydło,
Odplamiaczy, środków wybielających, środków piorących (proszków, płynów, żeli), roztworów ropopochodnych, środków
chemicznych na bazie alkoholu, rozpuszczalników, amoniaku, zmywaczy do paznokci oraz środków dezynfekujących



Środków woskujących, kremów nawilżających,



Powyższe substancje/przyrządy mogą trwale uszkodzić strukturę tkaniny syntetycznej. Pojawia się zmniejszenie lub całkowite
zniszczenie skuteczności technologii i systemów ułatwiających utrzymanie tkaniny w czystości na co dzień. Mogą powstawać
przebarwienia, rysy, pęknięcia, a nawet całkowite uszkodzenie (wypalenie) tkaniny.

USUWANIE PLAM I ZABRUDZEŃ
W przypadku rozlania na tkaninę substancji płynnej natychmiast zbierz ją za pomocą ręcznika papierowego lub chłonnej ściereczki (nie wcierając
płynu w tkaninę), w przypadku zabrudzenia substancją stałą zbierz jej nadmiar łyżeczką, nie wcierając substancji w tkaninę. Następnie przetrzyj
zabrudzoną powierzchnię miękką wilgotną ściereczką lub gąbką wykonując okrężne ruchy, od krawędzi do środka plamy. Ściereczkę co jakiś czas
obracaj na czystą stronę, aby uniknąć rozcierania zanieczyszczenia. W przypadku uporczywego zabrudzenia użyj dodatkowo niewielkiej ilości
szarego mydła. Po usunięciu zabrudzenia zmyj resztki mydła, jeśli go używałeś i pozostaw do wyschnięcia .
Tkanina Ecofiber FR jest wodoodporna, dzięki czemu wyeliminowaliśmy problem plam po rozlanych płynach – ciecz nie wnika we włókna, a
zatrzymuje się na ich powierzchni. Wystarczy przyłożyć papierowy ręcznik lub chłonną ściereczkę, które wchłoną płyn.

WSKAZÓWKI




Wady produktu: Przed opuszczeniem fabryki tkanina jest zawsze starannie kontrolowana. Ze względu na technologię produkcji
sporadycznie mogą wystąpić wady, które zaznaczone są na brzegu tkaniny i rekompensowane przez odpowiedni naddatek długości.
Tego typu usterki nie stanowią podstawy do reklamacji. Produkty spersonalizowane: Tkaniny tzw. spersonalizowane, tzn.
wyprodukowane wg wymiarów i wg wybranego przez Zamawiającego projektu (wzoru) nie podlegają zwrotowi jak inne produkty
zamawiane przez internet lub poza sklepem stacjonarnym. Wyjątkiem są tkaniny posiadające wady fabryczne w zakresie,
uniemożliwiającym ich użycie.
Uwaga: zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami. W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania
wszystkich występujących w praktyce zastosowań. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się
kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.
Doradztwo techniczne Doradztwo techniczne: Tel. 815360233 lub 605602624 email: info@tapetomat.pl

_____________________________________________________________________________________________________________________
Karta informacyjno-techniczna, stan na październik 2017 Niniejsza karta informacyjna została sporządzona na bazie najnowszych osiągnięć techniki i naszych
doświadczeń. Ze względu na różnorodność możliwych podłoży i warunków wykonawstwa każdorazowy Kupujący / Użytkownik jest zobowiązany sprawdzić na własną
odpowiedzialność przydatność naszych produktów do zamierzonego celu przy każdorazowym uwzględnieniu warunków obiektowych wykonawstwa oraz wymogów i
zasad sztuki i rzemiosła. Po ukazaniu się następnej wersji niniejsza karta traci swoją ważność.
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