SCHOONMAAK- EN VERZORGING VOORSCHRIFT voor Skai® Vinyl Meubel folies
Skai® Colore Opaco – satijn mat, aangenaam aanvoelend
Skai® Perfect Touch – helder en zuiver zacht aanvoelend

Schoonheid, elegantie en lange levensduur met
een technische perfectie zijn de kenmerken van
Skai® meubel folies
Bij het ontwikkelen van Skai® meubel folies is
bijzondere aandacht gegeven aan het dagelijks
gebruik en het gemakkelijk kunnen reinigen.
Gemakkelijk reinigen is één van de grote
voordelen bij Colore Opaco en Perfect Touch
oppervlakte structuren.
Om de waarde van uw meubels te behouden gaat
u als volgt te werk:
• Aanhechtend vuil kan zonder veel kracht en
zonder gebruikt te maken van chemische
schoonmaakmiddelen gemakkelijk en gronding
verwijderd worden.
• Vlekken, in het bijzonder van sterk gekleurde
stoffen en vloeistoffen (zoals mosterd, koffie,
thee, rode wijn, etc.), dienen zo spoedig
mogelijk te worden afgespoeld met water,
eventueel met toevoeging van normale, nietschurende huishoudelijke reinigingsproducten.
Vlekken mogen niet indrogen.
• Resten van vlekken, met name resten van
vet, kunnen met een lauwwarm mengsel met
30% zeepsop en een zachte katoenen (let op
geen microvezel) doek verwijderd worden.
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Spoel vervolgens met lauw water na en herhaal
eventueel deze procedure een aantal keren.
Tijdens het gebruik dienen de doeken grondig
gereinigd te worden en met erop te letten dat er
geen vuilresten op het meubel oppervlak achter
kunnen blijven. Voor hierdoor ontstane krassen
of beschadigingen kan de leverancier niet
verantwoordelijk zijn. Als een niet 100% schone
doek gebruikt is kunnen er microscopisch kleine
gebruikssporen ontstaan, deze vallen afhankelijk
van kleur en lichtval minder op en zullen de
waarde van uw meubel niet beïnvloeden.
Bij gebruik van gebruikelijke en normale,
huishoudelijke schoonmaakmiddelen dient u er
zorgvuldig erop letten dat er geen onverdunde of
sterk geconcentreerde middelen gebruikt
worden. onverdunde of sterk geconcentreerde
middelen kunnen mogelijk vlekken achterlaten
als zij puur toegepast worden.
Houdt u steeds aan de verhoudingen die de
fabrikant van het schoonmaakmiddel
opgeeft!
Stoomreiniger, hogedrukreiniger en
mechanisch aangedreven poetsmachine zijn

ongeschikt voor het reinigen van
gefolieerde meubel oppervlakten.
Skai® Vinyl meubel oppervlakten zijn niet
bestand tegen organische oplos- en/of
verdunningsmiddelen zoals bijvoorbeeld:
nagellak remover, plastic reinigers welke
organische oplosmiddelen bevatten, benzeen,
aceton en/of acetaten (azijnzuur). Spiritus kan
indien verdund met water (max. 25% spiritus)
wel gebruikt worden bij het reinigen.
Kunststof- en/of speciaal reinigers moeten
in elk geval vooraf op een niet zichtbare
plaats getest worden op verdraagbaarheid
van het reinigingsmiddel.
Let erop dat deze Skai® Vinyl meubelfolies
bij de verwerking voorzien zijn van een
beschermfolie. Deze beschermfolie dient
voor het gebruikt verwijderd te worden.

