
 

Zalecenia dotyczące 
czyszczenia 
 
winylowe materiały obiciowe 
 
 
 
uwagi ogólne  
 Do zwykłej konserwacji i czyszczenia obić należy zawsze używać ściereczki bez 

kłaczków, która się nie mechaci. 
 Czyszczenie należy rozpocząć od mało widocznego miejsca na obiciu, aby 

sprawdzić wytrzymałość materiału i koloru. 
 Aby uzyskać najlepsze rezultaty należy użyć środka Vescom Cleaner. 
 
zwykła konserwacja 
 Winylowe materiały obiciowe należy regularnie oczyszczać przy pomocy suchej, 

lub lekko zwilżonej ściereczki.  
W przypadku czyszczenia przy pomocy środka Vescom Cleaner, należy następnie 
usunąć jego pozostałości przy pomocy wody i ściereczki. 

 
usuwanie zanieczyszczeń 
 Zaleca się, aby możliwie jak najszybciej usuwać z obić wszelkie 

zanieczyszczenia. Uwaga: z obić nie da się usunąć barwników jeansowych i 
tekstylnych. 

 Stare, suche zabrudzenia należy usuwać za pomocą miękkiej szczotki lub 
ściereczki. 

 Mokre zanieczyszczenia należy w miarę możliwości usuwać zbierając je z obicia 
przy pomocy niemechacącego się materiału pochłaniającego. 

 Środek Vescom Cleaner należy stosować bezpośrednio pryskając nim na 
zabrudzenie bezpośrednio lub nanosząc go za pomocą ściereczki. 

 Przy silnych zabrudzeniach należy zastosować środek Vescom Cleaner, 
pozostawiając go najpierw na kilka minut w miejscu zabrudzenia. 

 Aby usunąć uporczywe zabrudzenia, należy dość mocno ścierać je miękką 
szczotką z powierzchni winylowego materiału obicia. 

 W trakcie czyszczenia należy zawsze wykonywać ruchy z zewnątrz do środka, 
aby nie rozsmarować zabrudzenia jeszcze bardziej. 

 Po czyszczeniu należy usunąć pozostałości zabrudzenia i środka czyszczącego 
przy pomocy czystej wody i ściereczki. Na koniec należy wysuszyć oczyszczone 
miejsce ściereczką. 

 
ostrzeżenie  
 Winylowych materiałów obiciowych nie wolno nigdy czyścić przy pomocy 

szorujących lub żrących środków czystości zawierających rozpuszczalniki. 
 Winylowe materiały obiciowe z błyszczącą powłoką czyścić tylko za pomocą 

suchej lub wilgotnej ściereczki. Czyszczenie za pomocą szczotki może uszkodzić 
powierzchnię obicia. 

 
W razie dalszych pytań, lub aby uzyskać więcej informacji należy kontaktować się z 
firmą Vescom B.V. (t +31 (0) 493 315 833) lub z lokalnym dostawcą.  
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Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, dokonane w 
trakcie nieprawidłowego czyszczenia. 


