Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego tekstilij v notranji
strani škatle seta in na spletni strani distributerja
http://www.corium.si/navodila/tekstil
To in originalno navodilo v setu skrbno shranite.

Sredstva za zaščito, čiščenje in nego tekstila:

 Fabric Protector / Textile Protector W – 500ml, zelo učinkovito
zaščitno impregnacijsko sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, na
vodni osnovi, v razpršilcu
 Textile Protector S.– 500ml, zelo učinkovito zaščitno impregnacijsko
sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, v spreju na osnovi topil
 Textile Strong Cleaner – 200ml, čistilo za bolj trdovratno umazanijo
(stara umazanija, avtomobili), z nastavkom za tvorbo mokre pene
 Microfibre Care Kit – 1×225ml+1mcc, set za čiščenje mikrovlaken,
alkantare in podobnih vrst vlaken tekstilij
 Fabric Care Kit – 2×225ml, set za nego (čiščenje in zaščito) vseh vrst
tekstilov in mikrovlaken (mešanih, naravnih, sintetičnih)
 Mattress Care Kit - 2×225ml, set za čiščenje in vzdrževanje higiene
vzmetnic
 SOS Textile Stain Remover Kit – 3×100ml+5×5g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst tekstila
 SOS Carpet Stain Remover Kit – 500ml+300ml+50g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst preprog
 Textile Odour/Smell Remover – 200ml, nevtralizacija močnih in
neprijetnih vonjav na osnovi encimov
 Anti-Static Spray – 125ml/500ml, odstranjuje in zmanjšuje
elektrostatični naboj - naelektritev
 Carpet Cleaning Powder – 1kg, prah za suho kemično čiščenje preprog
in talnih oblog do globine 2cm, tudi 100% volnenih preprog
 Carpet Cleaner – 500ml, čiščenje trdovratnejše umazanije in strojno
tkanih ter dolgovlaknatih preprog z vlakni daljšimi od 2cm
 Textile Grease Remover – 200ml, globinski razmaščevalec odstranjevalec maščob z vseh vrst tekstila, v spreju
 Ink Killer for Textile – 50ml, odstranjevalec črnila in barve kemičnega
svinčnika z vseh vrst tekstila
 Flash – 225ml, poživi barve, odstranjuje lise in porumenelost
 Rust-Go Away – 125ml, odstranjuje rjo z naravnih in umetnih vlaken
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Prosimo vas, da pred uporabo natančno preberete to navodilo, ker so v
njem vsi za vas pomembni podatki. Shranite navodilo. Morda ga boste
želeli ponovno prebrati.

MICROFIBRE CARE KIT je Textile Master/Uniters set, ki vsebuje 2

izdelka namenjena rednemu čiščenju mikrovlaken (2-4×letno), alkantare,
carabuja, žameta in podobnih vrst vlaken.
Preprosto čiščenje "EASY TO CLEAN" je način, ki omogoča
preprosto čiščenje sedeža v samo nekaj minutah, brez neprijetnega
snemanja sedežnih prevlek. S tem načinom na tekstilu preprečimo
nevarnost razbarvanja in pojava lis. Tak pristop s hitrim sušenjem omogoča
ponovno uporabo v približno eni uri po obdelavi.









Čiščenje oblazinjenega pohištva ni samo vprašanje higiene. Če oblazinjeno
pohištvo ni redno čiščeno, bodo s časoma maščobne kisline znoja in
umazanije prodrle v vlakna in povzročile veliko škodo. Ta set je pripravljen
za redno nego in bo nov izgled vašega oblazinjenega pohištva ohranjal še
veliko let. Oblazinjeno pohištvo temeljito očistite vsaj vsakih 6 (šest)
mesecev, oziroma vsakič, ko s čistilno krpo za mikrovlakna "Microfibre
Cleaning Cloth" površinske umazanije ne morete več odstraniti. Set v
povprečju zadošča za čiščenje 5-6 sedežev.
Zelo pomembno je tudi vzdrževanje ali vzpostavitev učinkovite zaščite
tekstila, ki preprečuje vpijanje madežev in umazanije v vlakna in močno
olajša odstranjevanje madežev. Priporočamo uporabo Textile Master/Uniters
izdelkov, ki so navedeni na zadnji strani teh navodil. Za več vprašanj se
obrnite na vašega prodajalca ali pokličite Corium d.o.o.

MICROFIBRE CLEANING CLOTH (1 kos)

Microfibre Cleaning Cloth je platnena čistilna krpa za mikrovlakna, okolju
prijazna, površinsko obdelana s posebnim premazom in namenjena zelo
učinkovitemu čiščenju suhe površinske umazanije, ter suhih ostankov madežev,
zglajene in svetleče površine. Uporabljajte jo suho, na suhem oblazinjenem
pohištvu, brez premočnega pritiskanja ali drgnjenja. Čistilna krpa zelo lepo obnovi
pristen oz. originalen žametni izgled in oprijem mikrovlaken, alkantare in podobnih
vrst vlaken. Isto krpo uporabljajte samo na vlaknih enake barve. Krpo se lahko
uporabi z obeh strani. Krpe ne uporabljajte na tkanini - blagu.
Navodilo
1. Krpo vzemite iz ovoja, razgrnite in jo ovijte okrog obeh suhih gob iz seta.
2. Pred uporabo s krpo preizkusite uporabo na skritem delu mikrovlaken. Na
določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj barve na
krpi.
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določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj barve na
krpi.

3. Mikrovlakna rahlo drgnite v različnih smereh. Na bolj umazanih predelih
povečajte pritisk drgnjenja. Ko se krpa umaže z vseh strani jo zavrzite in
uporabite novo. Nadomestne krpe so na voljo pri vašem prodajalcu.
4. Če čistilna krpa za mikrovlakna ne more odstraniti vidne umazanije pomeni, da
je umazanija prodrla v blago. V tem primeru za čiščenje mikrovlaken uporabite
Textile Master/Uniters čistilo Microfibre Cleaner.

MICROFIBRE CLEANER (225 ml)
Microfibre Cleaner je tekoče čistilo, ki vsebuje posebno sestavo čistil
namenjeno čiščenju mikrovlaken in odstranjevanju ostankov hrane
(proteinov), pijače (taninov) in madežev večine kemičnih svinčnikov. Čistilo
vam omogoča čiščenje sedeža v samo nekaj minutah, brez odvečnega
snemanja prevleke. Čistila ne uporabljajte na svili, vinilu (umetnem usnju,
raztegljivi plastiki) ali usnju. Čistilo je zelo učinkovito in povprečno bo 225ml
čistila zadostovalo za čiščenje 5 do 6 sedežev. Za odstranjevanje mastnih
madežev uporabite Textile Master/Uniters razmaščevalec Textile Grease
Remover (ga ni v tem setu).
Navodilo
1. Razpršilec pred uporabo dobro pretresite. S čistilom navlažite košček krpe
in na skritem delu s krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost blaga. Na
določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj
barve na krpi.
2. Z razdalje 30 cm  razpršite čistilo na površino tako, da bo rahlo vlažno.
3. V mlačni vodi  navlažite kopalno rokavico in čistite s krožnimi gibi . Ko
postane kopalna rokavica umazana jo izperite.
4. Postopek izpiranja s kopalno rokavico večkrat ponovite, da iz blaga
odstranite vso umazanijo in vse sledi čistila.
5. Obdelano površino osušite s čisto suho brisačo . S sušilcem za lase
lahko postopek sušenja pospešite. Pazite da površine ne pregrejete!
6. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo neposredno na madež. Madež
tamponirajte in rahlo drgnite s priloženo gobico, tamponirajte z vpojno
kuhinjsko papirnato brisačo ali servieto in nato nadaljujte, kot je opisano
v točkah 3, 4 in 5 teh navodil.
Pozor: sledovi lis vodnih madežev, hrapavost površine in dolgotrajno
sušenje so znaki premajhnega izpiranja. Po potrebi ponovno izperite, kot
je opisano v očkah 3, 4, in 5.
Čistilna rokavica iz bombažnega frotirja zelo nežno ter učinkovito
odstranjuje umazanijo z mikrovlaken. Ko se umaže, jo izperete v čisti vodi
ali operete v pralnem stroju.
Sintetična goba pomaga pri suhem površinskem čiščenju in pri
odstranjevanju madežev z mikrovlaken.
Količina izdelkov v setu v povprečju zadošča za čiščenje 5 do 6 sedežev;
10-15m2 tkanine. Poraba čistil je najbolj odvisna od stopnje umazanosti
mikrovlaken.
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veliko let. Oblazinjeno pohištvo temeljito očistite vsaj vsakih 6 (šest)
mesecev, oziroma vsakič, ko s čistilno krpo za mikrovlakna "Microfibre
Cleaning Cloth" površinske umazanije ne morete več odstraniti. Set v
povprečju zadošča za čiščenje 5-6 sedežev.
Zelo pomembno je tudi vzdrževanje ali vzpostavitev učinkovite zaščite
tekstila, ki preprečuje vpijanje madežev in umazanije v vlakna in močno
olajša odstranjevanje madežev. Priporočamo uporabo Textile Master/Uniters
izdelkov, ki so navedeni na zadnji strani teh navodil. Za več vprašanj se
obrnite na vašega prodajalca ali pokličite Corium d.o.o.

MICROFIBRE CLEANING CLOTH (1 kos)
Microfibre Cleaning Cloth je platnena čistilna krpa za mikrovlakna, okolju
prijazna, površinsko obdelana s posebnim premazom in namenjena zelo
učinkovitemu čiščenju suhe površinske umazanije, ter suhih ostankov madežev,
zglajene in svetleče površine. Uporabljajte jo suho, na suhem oblazinjenem
pohištvu, brez premočnega pritiskanja ali drgnjenja. Čistilna krpa zelo lepo obnovi
pristen oz. originalen žametni izgled in oprijem mikrovlaken, alkantare in podobnih
vrst vlaken. Isto krpo uporabljajte samo na vlaknih enake barve. Krpo se lahko
uporabi z obeh strani. Krpe ne uporabljajte na tkanini - blagu.
Navodilo
1. Krpo vzemite iz ovoja, razgrnite in jo ovijte okrog obeh suhih gob iz seta.
2. Pred uporabo s krpo preizkusite uporabo na skritem delu mikrovlaken. Na
določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj barve na
krpi.

3. Mikrovlakna rahlo drgnite v različnih smereh. Na bolj umazanih predelih
povečajte pritisk drgnjenja. Ko se krpa umaže z vseh strani jo zavrzite in
uporabite novo. Nadomestne krpe so na voljo pri vašem prodajalcu.
4. Če čistilna krpa za mikrovlakna ne more odstraniti vidne umazanije pomeni, da
je umazanija prodrla v blago. V tem primeru za čiščenje mikrovlaken uporabite
Textile Master/Uniters čistilo Microfibre Cleaner.

MICROFIBRE CLEANER (225 ml)
Microfibre Cleaner je tekoče čistilo, ki vsebuje posebno sestavo čistil
namenjeno čiščenju mikrovlaken in odstranjevanju ostankov hrane
(proteinov), pijače (taninov) in madežev večine kemičnih svinčnikov. Čistilo
vam omogoča čiščenje sedeža v samo nekaj minutah, brez odvečnega
snemanja prevleke. Čistila ne uporabljajte na svili, vinilu (umetnem usnju,
raztegljivi plastiki) ali usnju. Čistilo je zelo učinkovito in povprečno bo 225ml
čistila zadostovalo za čiščenje 5 do 6 sedežev. Za odstranjevanje mastnih
madežev uporabite Textile Master/Uniters razmaščevalec Textile Grease
Remover (ga ni v tem setu).
Navodilo
1. Razpršilec pred uporabo dobro pretresite. S čistilom navlažite košček krpe
in na skritem delu s krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost blaga. Na
določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj
barve na krpi.
2. Z razdalje 30 cm  razpršite čistilo na površino tako, da bo rahlo vlažno.
3. V mlačni vodi  navlažite kopalno rokavico in čistite s krožnimi gibi . Ko
postane kopalna rokavica umazana jo izperite.
4. Postopek izpiranja s kopalno rokavico večkrat ponovite, da iz blaga
odstranite vso umazanijo in vse sledi čistila.
5. Obdelano površino osušite s čisto suho brisačo . S sušilcem za lase
lahko postopek sušenja pospešite. Pazite da površine ne pregrejete!
6. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo neposredno na madež. Madež
tamponirajte in rahlo drgnite s priloženo gobico, tamponirajte z vpojno
kuhinjsko papirnato brisačo ali servieto in nato nadaljujte, kot je opisano
v točkah 3, 4 in 5 teh navodil.
Pozor: sledovi lis vodnih madežev, hrapavost površine in dolgotrajno
sušenje so znaki premajhnega izpiranja. Po potrebi ponovno izperite, kot
je opisano v očkah 3, 4, in 5.
Čistilna rokavica iz bombažnega frotirja zelo nežno ter učinkovito
odstranjuje umazanijo z mikrovlaken. Ko se umaže, jo izperete v čisti vodi
ali operete v pralnem stroju.
Sintetična goba pomaga pri suhem površinskem čiščenju in pri
odstranjevanju madežev z mikrovlaken.
Količina izdelkov v setu v povprečju zadošča za čiščenje 5 do 6 sedežev;
10-15m2 tkanine. Poraba čistil je najbolj odvisna od stopnje umazanosti
mikrovlaken.

3. Mikrovlakna rahlo drgnite v različnih smereh. Na bolj umazanih predelih
povečajte pritisk drgnjenja. Ko se krpa umaže z vseh strani jo zavrzite in
uporabite novo. Nadomestne krpe so na voljo pri vašem prodajalcu.
4. Če čistilna krpa za mikrovlakna ne more odstraniti vidne umazanije pomeni, da
je umazanija prodrla v blago. V tem primeru za čiščenje mikrovlaken uporabite
Textile Master/Uniters čistilo Microfibre Cleaner.

MICROFIBRE CLEANER (225 ml)

Microfibre Cleaner je tekoče čistilo, ki vsebuje posebno sestavo čistil
namenjeno čiščenju mikrovlaken in odstranjevanju ostankov hrane
(proteinov), pijače (taninov) in madežev večine kemičnih svinčnikov. Čistilo
vam omogoča čiščenje sedeža v samo nekaj minutah, brez odvečnega
snemanja prevleke. Čistila ne uporabljajte na svili, vinilu (umetnem usnju,
raztegljivi plastiki) ali usnju. Čistilo je zelo učinkovito in povprečno bo 225ml
čistila zadostovalo za čiščenje 5 do 6 sedežev. Za odstranjevanje mastnih
madežev uporabite Textile Master/Uniters razmaščevalec Textile Grease
Remover (ga ni v tem setu).
Navodilo
1. Razpršilec pred uporabo dobro pretresite. S čistilom navlažite košček krpe
in na skritem delu s krožnimi gibi preizkusite barvno obstojnost blaga. Na
določenih poyester vlaknih je običajno, da se po čiščenju pojavi nekaj
barve na krpi.
2. Z razdalje 30 cm  razpršite čistilo na površino tako, da bo rahlo vlažno.
3. V mlačni vodi  navlažite kopalno rokavico in čistite s krožnimi gibi . Ko
postane kopalna rokavica umazana jo izperite.
4. Postopek izpiranja s kopalno rokavico večkrat ponovite, da iz blaga
odstranite vso umazanijo in vse sledi čistila.
5. Obdelano površino osušite s čisto suho brisačo . S sušilcem za lase
lahko postopek sušenja pospešite. Pazite da površine ne pregrejete!
6. Za odstranitev madežev, razpršite čistilo neposredno na madež. Madež
tamponirajte in rahlo drgnite s priloženo gobico, tamponirajte z vpojno
kuhinjsko papirnato brisačo ali servieto in nato nadaljujte, kot je opisano
v točkah 3, 4 in 5 teh navodil.
Pozor: sledovi lis vodnih madežev, hrapavost površine in dolgotrajno
sušenje so znaki premajhnega izpiranja. Po potrebi ponovno izperite, kot
je opisano v očkah 3, 4, in 5.
Čistilna rokavica iz bombažnega frotirja zelo nežno ter učinkovito
odstranjuje umazanijo z mikrovlaken. Ko se umaže, jo izperete v čisti vodi
ali operete v pralnem stroju.
Sintetična goba pomaga pri suhem površinskem čiščenju in pri
odstranjevanju madežev z mikrovlaken.
Količina izdelkov v setu v povprečju zadošča za čiščenje 5 do 6 sedežev;
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Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego tekstilij v notranji
strani škatle seta in na spletni strani distributerja
http://www.corium.si/navodila/tekstil
To in originalno navodilo v setu skrbno shranite.

Sredstva za zaščito, čiščenje in nego tekstila:

 Fabric Protector / Textile Protector W – 500ml, zelo učinkovito
zaščitno impregnacijsko sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, na
vodni osnovi, v razpršilcu
 Textile Protector S.– 500ml, zelo učinkovito zaščitno impregnacijsko
sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, v spreju na osnovi topil
 Textile Strong Cleaner – 200ml, čistilo za bolj trdovratno umazanijo
(stara umazanija, avtomobili), z nastavkom za tvorbo mokre pene
 Microfibre Care Kit – 1×225ml+1mcc, set za čiščenje mikrovlaken,
alkantare in podobnih vrst vlaken tekstilij
 Fabric Care Kit – 2×225ml, set za nego (čiščenje in zaščito) vseh vrst
tekstilov in mikrovlaken (mešanih, naravnih, sintetičnih)
 Mattress Care Kit - 2×225ml, set za čiščenje in vzdrževanje higiene
vzmetnic
 SOS Textile Stain Remover Kit – 3×100ml+5×5g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst tekstila
 SOS Carpet Stain Remover Kit – 500ml+300ml+50g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst preprog
 Textile Odour/Smell Remover – 200ml, nevtralizacija močnih in
neprijetnih vonjav na osnovi encimov
 Anti-Static Spray – 125ml/500ml, odstranjuje in zmanjšuje
elektrostatični naboj - naelektritev
 Carpet Cleaning Powder – 1kg, prah za suho kemično čiščenje preprog
in talnih oblog do globine 2cm, tudi 100% volnenih preprog
 Carpet Cleaner – 500ml, čiščenje trdovratnejše umazanije in strojno
tkanih ter dolgovlaknatih preprog z vlakni daljšimi od 2cm
 Textile Grease Remover – 200ml, globinski razmaščevalec odstranjevalec maščob z vseh vrst tekstila, v spreju
 Ink Killer for Textile – 50ml, odstranjevalec črnila in barve kemičnega
svinčnika z vseh vrst tekstila
 Flash – 225ml, poživi barve, odstranjuje lise in porumenelost
 Rust-Go Away – 125ml, odstranjuje rjo z naravnih in umetnih vlaken

Microfibre Care Kit – U225
Set za čiščenje mikrovlaken – U225

ČIŠČENJE MIKROVLAKEN,
alkantare in podobnih vlaken

NAVODILA ZA UPORABO
ver 1.3

Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Lj. – Šmartno, Slovenija, EU
T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E-pošta: info@corium.si,
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Oglejte si tudi originalna navodila in nasvete za nego tekstilij v notranji
strani škatle seta in na spletni strani distributerja
http://www.corium.si/navodila/tekstil
To in originalno navodilo v setu skrbno shranite.

Sredstva za zaščito, čiščenje in nego tekstila:

 Fabric Protector / Textile Protector W – 500ml, zelo učinkovito
zaščitno impregnacijsko sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, na
vodni osnovi, v razpršilcu
 Textile Protector S.– 500ml, zelo učinkovito zaščitno impregnacijsko
sredstvo za vse vrste tekstila in preprog, v spreju na osnovi topil
 Textile Strong Cleaner – 200ml, čistilo za bolj trdovratno umazanijo
(stara umazanija, avtomobili), z nastavkom za tvorbo mokre pene
 Microfibre Care Kit – 1×225ml+1mcc, set za čiščenje mikrovlaken,
alkantare in podobnih vrst vlaken tekstilij
 Fabric Care Kit – 2×225ml, set za nego (čiščenje in zaščito) vseh vrst
tekstilov in mikrovlaken (mešanih, naravnih, sintetičnih)
 Mattress Care Kit - 2×225ml, set za čiščenje in vzdrževanje higiene
vzmetnic
 SOS Textile Stain Remover Kit – 3×100ml+5×5g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst tekstila
 SOS Carpet Stain Remover Kit – 500ml+300ml+50g, SOS set za
odstranjevanje vseh vrst madežev iz vseh vrst preprog
 Textile Odour/Smell Remover – 200ml, nevtralizacija močnih in
neprijetnih vonjav na osnovi encimov
 Anti-Static Spray – 125ml/500ml, odstranjuje in zmanjšuje
elektrostatični naboj - naelektritev
 Carpet Cleaning Powder – 1kg, prah za suho kemično čiščenje preprog
in talnih oblog do globine 2cm, tudi 100% volnenih preprog
 Carpet Cleaner – 500ml, čiščenje trdovratnejše umazanije in strojno
tkanih ter dolgovlaknatih preprog z vlakni daljšimi od 2cm
 Textile Grease Remover – 200ml, globinski razmaščevalec odstranjevalec maščob z vseh vrst tekstila, v spreju
 Ink Killer for Textile – 50ml, odstranjevalec črnila in barve kemičnega
svinčnika z vseh vrst tekstila
 Flash – 225ml, poživi barve, odstranjuje lise in porumenelost
 Rust-Go Away – 125ml, odstranjuje rjo z naravnih in umetnih vlaken
Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Lj. – Šmartno, Slovenija, EU
T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E-pošta: info@corium.si,
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Microfibre Care Kit – U225
Set za čiščenje mikrovlaken – U225

ČIŠČENJE MIKROVLAKEN,
alkantare in podobnih vlaken

NAVODILA ZA UPORABO
ver 1.3

