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Ważne czynności konserwacyjne przed pierwszym użyciem
Walltalkers:
Wyczyść dokładnie powierzchnię delikatnym środkiem, takim jak Vescom Cleaner lub
środkiem do ścierania białych tablic, za pomocą ściereczki do odkurzania na sucho (z
mikrofibry) lub innej delikatnej ściereczki. Całą powierzchnię zmyj czystą wodą, po
czym wytrzyj suchą ściereczką do ścierania na sucho lub inną delikatną ściereczką.
Poprzez zmycie powierzchni wodą, usuniesz ewentualne resztki środka czyszczącego.
Ważne czynności konserwacyjne powierzchni pokrytej Walltalkers:
1. Zaleca się używanie pisaków z tuszem na bazie alkoholu. W przypadku innych
pisaków do białych tablic, może być niezbędne zmywanie na mokro.
2. Napisy z białej tablicy usuwaj ściereczką do czyszczenia na sucho (z mikrofibry).
Mocno dociśnij i wykonaj koliste ruchy. Umyj lub wymień środki do czyszczenia
gdy te się zabrudzą. Brudne ściereczki mogą zostawiać na powierzchni plamy z
tuszu.
Ważne:
Powierzchnie błyszczące są świetnie przystosowane do ścierania na sucho.
Powierzchnie matowe lub powierzchnie przeznaczone do wyświetlania obrazów,
mogą wymagać częstszego czyszczenia płynem, niż powierzchnie średnio
błyszczące lub mocno błyszczące.
3. Codziennie czyścić lub jeśli konieczne, powierzchnię zmyć wodą. Przed
rozpoczęciem pisania wysusz powierzchnię ściereczką do wycierania na sucho lub
podobną, delikatną ściereczką.
4. Jeżeli potrzebne jest dokładniejsze czyszczenie, należy użyć środek Vescom
Cleaner lub środek do ścierania białych tablic, oraz ściereczki do odkurzania na
sucho (z mikrofibry) lub innej delikatnej ściereczki.
Gdy materiał będzie już suchy, należy zmyć go wodą i wysuszyć za pomocą
ściereczki do wycierania na sucho lub podobnej ściereczki.
5. Do uporczywych plam użyj środka do usuwania farb lub klejów. Nanieś go na
ściereczkę do czyszczenia na sucho lub podobną, delikatna ściereczkę i/lub
wetrzyj go delikatnie w miejsce plamy. Zetrzyj powierzchnię aż do usunięcia
plamy i zmyj czystą wodą, a następnie zetrzyj za pomocą ściereczki do
wycierania na sucho lub podobnej delikatnej ściereczki. Wysusz zgodnie z
powyższą instrukcją. Przed użyciem środka do usuwania farby/kleju przeczytaj
dokładnie instrukcję od jego producenta.

ostrzeżenie:
• Na powierzchni okleiny Walltalkers nie używaj długopisów lub innych
przedmiotów ostro zakończonych.
• Gąbki do tablic, z plastikową obudową lub inne przedmioty o ostrych
krawędziach, mogą powodować zarysowanie powierzchni Walltalkers.
• Nie używaj środków ścierających na powierzchni Walltalkers.
• Napisy od pisaków niezmywalnych można usunąć poprzez zamalowanie ich
pisakiem do białych tablic i następnie usunięcie suchą ściereczką (do czyszczenia
na sucho) z mikrofibry lub podobną delikatną ściereczką.

Firma Vescom nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, dokonane w
trakcie nieprawidłowego czyszczenia.

