Nasveti za nego umetnega usnja in ohranjanje
novega izgleda vašega oblazinjenega pohištva iz
PU – poliuretanskih prevlek
Namestite kose pohištva iz umetnega usnja vsaj 30 cm od virov toplote.
Dolgotrajno izpostavljanje grelnim telesom ali pihanje toplega zraka lahko
povzroči spremembe in pospešitev staranja v umetnem usnju, zaradi
česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo
strga.

PU Care Kit - U150
Set za nego poliuretanskih površin - U150

Ne izpostavljajte pohištva iz umetnega usnja neposredno sončnim
žarkom. Vsi materiali, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi in UV
sevanju, s časom obledijo. Umetnega usnja nikoli ne postavljajte v izložbo
ali pod žaromete!

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji
lahko razpraskajo umetno usnje. Njihova slina umetnemu usnju močno
škoduje, enako velja tudi za njihove telesne tekočine in maščobe.
V bližini in na sedežni garnituri iz umetnega usnja nikoli ne uporabljajte
kemičnih preparatov in barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec
laka za nohte, aceton, belila, varikina, lepila, različna barvila in
gospodinjskih čistil ne uporabljajte in ne hranite v bližini umetnega usnja.
Če jih že uporabljate v bližini sedežne garniture iz umetnega usnja, jo
pokrijte. Izogibajte se uporabi VSEH sredstev, ki vsebujejo topila, olja ali
maščobe, ker lahko poškodujejo površino umetnega usnja.
Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli
drugega kosa pohištva. Mehko krpo navlažite z vodo in z njo obrišite vašo
sedežno garnituro vsak teden, občasno tudi s čistilom PU Cleaner. Pri
sesanju lahko uporabljate nastavek z mehko ščetko. Iz umetnega usnja je
možno popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v
umetno usnje in je zato idealno za osebe, občutljive na prah.
S preventivno zaščito boste ohranili vaše umetno usnje lepše in mu
podaljšali življenjsko dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega
umetnega usnja pred prvo uporabo. Za zaščito uporabite PU
Maintenance Cream. Z zaščitno kremo boste povečali odpornost
umetnega usnja pred madeži in umazanijo na sploh, ter mu povečali
odpornost na obrabo. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot
so nasloni za roke, sedežni predeli in hrbtni nasloni.
Vaše pohištvo iz umetnega usnja v celoti in temeljito očistite s PU
Cleaner 2-4×/leto. Tako boste odstranili umazanijo in preprečili postopno
nalaganje telesnih maščob in znoja. Po čiščenju na umetno usnje vedno
nanesite plast PU Maintenance Cream, da obnovite ali vzpostavite
zaščito pred oljnimi, vodnimi, alkoholnimi madeži in umazanijo. V primeru
pojava madežev pisal ali obarvanosti umetnega usnja od oblačil ukrepajte
takoj. Če je potrebno, pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o. za
nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo.
Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91,
1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E: info@corium.s
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU
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Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in upoštevajte nasvete
za nego umetnega usnja na zadnji strani teh navodil. Še posebno pozornost posvetite
odstavku o preventivni zaščiti in pogostosti redne nege umetnega usnja.

Uniters čistila, kot so Universal Cleaner, Rapid Cleaner S,
Colour Transfer Remover, Super Cleaner ali Ink Killer.
7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno pol
ure oz. toliko, da se površina posuši. Nanesite zaščitno
negovalno kremo PU Maintenance Cream.

PU CARE KIT - U150 set vsebuje 2 izdelka namenjena redni

PU MAINTENANCE CREAM (150 ml)

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.

negi (čiščenju in zaščiti) vseh vaših površin poliuretanskih PU ali PVC
površin (pohištvo iz umetnega usnja, PU usnje, umetno usnje, skai,
regenerirano usnje, bycast usnje, eko usnje, tekstilno usnje,
medicinsko usnje, vinyl, PVC) ki ohranja in podaljšuje elastičnost in
prožnost PU, odlično površinsko zaščiti pred vlago, vodo, znojem,
ostanki hrane in pijače, človeškimi in živalskimi tekočinami,
maščobami, alkoholom, pisali, različnimi drugimi izvori madežev in
ob redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo PU površin.

PU CLEANER (150 ml)
PU Cleaner je zelo učinkovito čistilo, namenjeno rednemu čiščenju
pohištva oblazinjenega s PU (poliuretanom). Odstrani umazanijo, ki
se nabere z vsakodnevno uporabo, madeže in plesen. Čistilo ni
primerno za čiščenje pravega usnja, nubuk, velur in semiš usnja. Za
trdovratnejšo umazanijo uporabite eno od naših drugih namenskih
čistil. Za nasvet vprašajte prodajalca ali Corium d.o.o.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. Pred uporabo s čistilom preizkusite barvno obstojnost na
skritem delu površine.
3. Nalijte PU Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem
gobe ustvarite mokro peno.
4. Peno nanesite na površino in pustite čistilo delovati 5-10 minut,
po potrebi tudi dlje (večja umazanija).
5. Površino čistite z energičnimi krožnimi gibi. Z gobo tamponirajte
mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo opravili
prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi.
6. Umazanijo in preostanek pene obrišite z mehko belo bombažno
krpo, najbolje frotirno brisačo ali s kuhinjsko papirno brisačo. Po
potrebi postopek čiščenja ponovite. Za trdovratnejšo umazanijo
ali madeže in lise površinske obarvanosti umetnega usnja, npr.
modre barve od jeansa uporabite močnejša Leather Master /

PU Maintenance Cream je krema, namenjena zaščiti in osvežitvi
PU (poliuretanskih) površin. Izdelek je narejen na vodni osnovi.
Krema ni primerna za obdelavo pravega usnja, nubuk, velur in
semiš usnja.
PU Maintenance Cream zagotavlja odlično zaščito pred madeži na
vodni osnovi, mastnimi madeži hrane in pijače, madeži potu in
alkoholnimi madeži. Krema zagotavlja boljšo odpornost PU površin
na umazanijo in boljšo zaščito pred vplivi vsakodnevne uporabe in
na prostem pred vremenskimi vplivi. Izdelek uporabite po čiščenju
s čistilom PU Cleaner ali Skai Cleaner.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. Površino najprej očistite s čistilom PU Cleaner ali Skai Cleaner.
3. Pred uporabo s kremo preizkusite barvno obstojnost na skritem
delu površine.
4. Nalijte nekaj PU Maintenance Cream na čisto in suho krpo.
5. Kremo nanesite na površino z nežnimi enakomernimi krožnimi
gibi.
6. Pustite posušiti.
7. Po potrebi površino zloščite z mehko polirno krpo, npr. Leather
Master / Uniters Clean Star.
Oglejte si tudi originalna navodila v setu in nasvete za nego
umetnega usnja na naslednji strani.
To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite.
Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno,
T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E-pošta:info@corium.si,
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in upoštevajte nasvete
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odstavku o preventivni zaščiti in pogostosti redne nege umetnega usnja.
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Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno,
T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E-pošta:info@corium.si,
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Pomembno: Pred začetkom uporabe seta si natančno preberite in upoštevajte nasvete
za nego umetnega usnja na zadnji strani teh navodil. Še posebno pozornost posvetite
odstavku o preventivni zaščiti in pogostosti redne nege umetnega usnja.

Uniters čistila, kot so Universal Cleaner, Rapid Cleaner S,
Colour Transfer Remover, Super Cleaner ali Ink Killer.
7. Ko boste zadovoljni z rezultati čiščenja, počakajte približno pol
ure oz. toliko, da se površina posuši. Nanesite zaščitno
negovalno kremo PU Maintenance Cream.

PU CARE KIT - U150 set vsebuje 2 izdelka namenjena redni

PU MAINTENANCE CREAM (150 ml)

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.

negi (čiščenju in zaščiti) vseh vaših površin poliuretanskih PU ali PVC
površin (pohištvo iz umetnega usnja, PU usnje, umetno usnje, skai,
regenerirano usnje, bycast usnje, eko usnje, tekstilno usnje,
medicinsko usnje, vinyl, PVC) ki ohranja in podaljšuje elastičnost in
prožnost PU, odlično površinsko zaščiti pred vlago, vodo, znojem,
ostanki hrane in pijače, človeškimi in živalskimi tekočinami,
maščobami, alkoholom, pisali, različnimi drugimi izvori madežev in
ob redni uporabi podaljšuje življenjsko dobo PU površin.

PU CLEANER (150 ml)
PU Cleaner je zelo učinkovito čistilo, namenjeno rednemu čiščenju
pohištva oblazinjenega s PU (poliuretanom). Odstrani umazanijo, ki
se nabere z vsakodnevno uporabo, madeže in plesen. Čistilo ni
primerno za čiščenje pravega usnja, nubuk, velur in semiš usnja. Za
trdovratnejšo umazanijo uporabite eno od naših drugih namenskih
čistil. Za nasvet vprašajte prodajalca ali Corium d.o.o.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. Pred uporabo s čistilom preizkusite barvno obstojnost na
skritem delu površine.
3. Nalijte PU Cleaner na mehko gobo in z zaporednim stiskanjem
gobe ustvarite mokro peno.
4. Peno nanesite na površino in pustite čistilo delovati 5-10 minut,
po potrebi tudi dlje (večja umazanija).
5. Površino čistite z energičnimi krožnimi gibi. Z gobo tamponirajte
mesta, kjer je umazanija večja. Z večjo gobo boste delo opravili
prej. Ko bo goba umazana, jo izperite v čisti vodi.
6. Umazanijo in preostanek pene obrišite z mehko belo bombažno
krpo, najbolje frotirno brisačo ali s kuhinjsko papirno brisačo. Po
potrebi postopek čiščenja ponovite. Za trdovratnejšo umazanijo
ali madeže in lise površinske obarvanosti umetnega usnja, npr.
modre barve od jeansa uporabite močnejša Leather Master /

PU Maintenance Cream je krema, namenjena zaščiti in osvežitvi
PU (poliuretanskih) površin. Izdelek je narejen na vodni osnovi.
Krema ni primerna za obdelavo pravega usnja, nubuk, velur in
semiš usnja.
PU Maintenance Cream zagotavlja odlično zaščito pred madeži na
vodni osnovi, mastnimi madeži hrane in pijače, madeži potu in
alkoholnimi madeži. Krema zagotavlja boljšo odpornost PU površin
na umazanijo in boljšo zaščito pred vplivi vsakodnevne uporabe in
na prostem pred vremenskimi vplivi. Izdelek uporabite po čiščenju
s čistilom PU Cleaner ali Skai Cleaner.
Navodilo
1. Plastenko pred uporabo dobro pretresite.
2. Površino najprej očistite s čistilom PU Cleaner ali Skai Cleaner.
3. Pred uporabo s kremo preizkusite barvno obstojnost na skritem
delu površine.
4. Nalijte nekaj PU Maintenance Cream na čisto in suho krpo.
5. Kremo nanesite na površino z nežnimi enakomernimi krožnimi
gibi.
6. Pustite posušiti.
7. Po potrebi površino zloščite z mehko polirno krpo, npr. Leather
Master / Uniters Clean Star.
Oglejte si tudi originalna navodila v setu in nasvete za nego
umetnega usnja na naslednji strani.
To in originalno v setu priloženo navodilo skrbno shranite.
Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis:
Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91, 1211 Ljubljana – Šmartno,
T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E-pošta:info@corium.si,
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Nasveti za nego umetnega usnja in ohranjanje
novega izgleda vašega oblazinjenega pohištva iz
PU – poliuretanskih prevlek
Namestite kose pohištva iz umetnega usnja vsaj 30 cm od virov toplote.
Dolgotrajno izpostavljanje grelnim telesom ali pihanje toplega zraka lahko
povzroči spremembe in pospešitev staranja v umetnem usnju, zaradi
česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo
strga.

PU Care Kit - U150
Set za nego poliuretanskih površin - U150

Ne izpostavljajte pohištva iz umetnega usnja neposredno sončnim
žarkom. Vsi materiali, ki so izpostavljeni neposredni sončni svetlobi in UV
sevanju, s časom obledijo. Umetnega usnja nikoli ne postavljajte v izložbo
ali pod žaromete!

Ne dovolite domačim živalim, da posedajo po sedežni garnituri. S kremplji
lahko razpraskajo umetno usnje. Njihova slina umetnemu usnju močno
škoduje, enako velja tudi za njihove telesne tekočine in maščobe.
V bližini in na sedežni garnituri iz umetnega usnja nikoli ne uporabljajte
kemičnih preparatov in barv. Izdelkov kot so lak za nohte, odstranjevalec
laka za nohte, aceton, belila, varikina, lepila, različna barvila in
gospodinjskih čistil ne uporabljajte in ne hranite v bližini umetnega usnja.
Če jih že uporabljate v bližini sedežne garniture iz umetnega usnja, jo
pokrijte. Izogibajte se uporabi VSEH sredstev, ki vsebujejo topila, olja ali
maščobe, ker lahko poškodujejo površino umetnega usnja.
Prah z vaše sedežne garniture odstranjujte tako kot s kateregakoli
drugega kosa pohištva. Mehko krpo navlažite z vodo in z njo obrišite vašo
sedežno garnituro vsak teden, občasno tudi s čistilom PU Cleaner. Pri
sesanju lahko uporabljate nastavek z mehko ščetko. Iz umetnega usnja je
možno popolnoma odstraniti prašne delce, kajti prah ne more prodreti v
umetno usnje in je zato idealno za osebe, občutljive na prah.
S preventivno zaščito boste ohranili vaše umetno usnje lepše in mu
podaljšali življenjsko dobo. Priporočamo zaščito tudi novo kupljenega
umetnega usnja pred prvo uporabo. Za zaščito uporabite PU
Maintenance Cream. Z zaščitno kremo boste povečali odpornost
umetnega usnja pred madeži in umazanijo na sploh, ter mu povečali
odpornost na obrabo. Posebej skrbno zaščitite bolj izpostavljene dele, kot
so nasloni za roke, sedežni predeli in hrbtni nasloni.
Vaše pohištvo iz umetnega usnja v celoti in temeljito očistite s PU
Cleaner 2-4×/leto. Tako boste odstranili umazanijo in preprečili postopno
nalaganje telesnih maščob in znoja. Po čiščenju na umetno usnje vedno
nanesite plast PU Maintenance Cream, da obnovite ali vzpostavite
zaščito pred oljnimi, vodnimi, alkoholnimi madeži in umazanijo. V primeru
pojava madežev pisal ali obarvanosti umetnega usnja od oblačil ukrepajte
takoj. Če je potrebno, pokličite vašega prodajalca ali Corium d.o.o. za
nasvet in da vam priskrbi ustrezno čistilo.
Vnos, distribucija, informacije, prodaja in servis: Corium d.o.o., Spodnje Gameljne 91,
1211 Ljubljana – Šmartno, T: 01 561 3030, Splet: www.corium.si, E: info@corium.s
Proizvajalec: Uniters S.p.A., Italija, EU

Nasveti za nego umetnega usnja in ohranjanje
novega izgleda vašega oblazinjenega pohištva iz
PU – poliuretanskih prevlek
Namestite kose pohištva iz umetnega usnja vsaj 30 cm od virov toplote.
Dolgotrajno izpostavljanje grelnim telesom ali pihanje toplega zraka lahko
povzroči spremembe in pospešitev staranja v umetnem usnju, zaradi
česar postane trdo, krhko, lomljivo, lahko razpoka in se posledično celo
strga.
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