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uwagi ogólne
Zaleca się odkurzanie oklein kilka razy do roku (nie wolno ich czyścić na mokro).
zaschnięte plamy
Zabrudzenia na okleinie należy usuwać za pomocą odkurzacza.
Plamy pozostałe po kurzu, popiele z tytoniu, śladach palców i innego rodzaju suche
zabrudzenia można usuwać za pomocą gąbki lub ściereczki, które należy lekko
zwilżyć (nie nadmiernie!) czystą, ciepłą wodą. Zabrudzenia takie należy wycierać od
zewnątrz do wewnątrz, czyli czyszcząc w kierunku środka plamy.
Uporczywe plamy należy usuwać przy pomocy środka Vescom Cleaner. Miejsce, na
które naniesiono środek, należy lekko przetrzeć suchą, czystą ściereczką. Nie należy
przy tym mocno pocierać ściereczką.
plamy z pasty do butów i gumy z podeszwy
Plamy powstałe na skutek kontaktu buta ze ścianą można usunąć za pomocą środka
Vescom Cleaner. Należy go nanieść na czystą ściereczkę i wycierać nią zabrudzenie,
przesuwając od zewnątrz do środka plamy. Miejsce po usuniętej plamie należy lekko
przetrzeć suchą, czystą ściereczką.
mokre plamy
Mokre zabrudzenia najlepiej jak najszybciej usunąć z okleiny. W tym celu należy je
bardzo lekko przetrzeć przy pomocy papierowego ręcznika lub bibuły absorbującej,
ściereczki do naczyń lub też innego materiału mocno wchłaniającego płyny. Do
dalszego oczyszczania należy użyć środek Vescom Cleaner.
dodatkowe informacje dotyczące materiałów jedwabnych
Materiały jedwabne można czyścić tylko na sucho. Znajdujące się zanieczyszczenia
usuwać jedynie za pomocą odkurzacza lub miękkiej szczotki.
uwaga

Należy możliwie jak najszybciej usuwać plamy z okleiny.

Do czyszczenia oklein ściennych należy używać wyłącznie gąbki lub ściereczki;
nie wolno tego robić szczotką.

Środka Vescom Cleaner nie należy aplikować bezpośrednio na ścianę; należy go
najpierw nanieść na czystą ściereczkę.

Do przemywania ściany należy używać ściereczki lub gąbki; nie wolno nimi
mocno pocierać.

Przed użyciem środka Vescom Cleaner należy zapoznać się z instrukcją jego
stosowania.

Materiały jedwabne czyścić wyłącznie na sucho.
Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, dokonane w
trakcie nieprawidłowego czyszczenia.

