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Evropský Návod k ošetřování
1. Upozornění
Praní / čištění v náročnějších podmínkách než jsou podmínky doporučené v tomto Návodu může
snížit jas výrobku a významně zkrátit jeho životnost. Proto je třeba důsledně dodržovat následující
pokyny:
 Nenamáčejte
 Nepoužívejte silně zásadité prostředky
(např. přípravky na silně znečištěné látky nebo odstraňovače skvrn)
 Nepoužívejte detergenty na bázi rozpouštědel nebo mikroemluzí
 Nepřidávejte bělidla
 Nepřesušujte. Teplota reflexního materiálu by při sušení neměla nikdy překročit 70 °C.
Před použitím je nutné formou zkoušky ověřit vhodnost technologie, kterou se má reflexní materiál 3M™
Scotchlite™ - 8910 ošetřovat. Doba trvání zkoušky by měla odpovídat předpokládanému počtu pracích
cyklů v praxi.

2. Domácí praní
2.1 Podmínky praní
Použijte prací program pro barevné prádlo bez předpírky.
Doporučení:
Rozsah pracích teplot:
30 °C až 60 °C
Maximální doba praní při nejvyšší teplotě:
12 minut
Maximální doba běhu pracího programu:
50 minut
Prací prostředek: Používejte značkový prací prášek určený k praní v domácnostních pračkách.
Doporučuje se používat prostředky na jemné nebo barevné prádlo.
Při dávkování prostředku v lokalitách s tvrdou vodou se řiďte doporučeními výrobce
pracího prášku, který Vám také poradí kolik prášku používat v závislosti na stupni
znečištění oděvu.
Prací teploty vyšší než 60 °C a průmyslové praní se nedoporučují. Použití bělidel nebo pracích
prostředků s obsahem organických rozpouštědel zhorší retroreflexní vlastnosti materiálu.
Praním při teplotách nižších než 40 °C se prodlouží životnost reflexní textilie.
Skutečná životnost bude záviset na použitých pracích prostředcích a na jejich dávkování.

2.2 Nepoužívání dodatečného bělidla
 Nebělte chlórovými bělidly.
Prádlo nenamáčejte ani do bělidla s nízkou koncentrací.

2.3 Podmínky sušení
Bubnová sušička: Při sušení v bubnu je třeba použít komerční bubnovou sušičku pro domácnosti
nastavenou na střední hodnotu vysušení.
Výstupní teplota ze sušičky by neměla překročit 70 °C.
Nepřesušujte. Usušte jen do mírně vlhkého stavu.
Sušení na vzduchu: Kde je to možné, doporučuje se sušit na šňůře.

3. Chemické čištění
nb.

3.1 Podmínky chemického čištění
 Chemické čištění by mělo probíhat jen v etapách předčištění a hlavního čištění.
 Při čištění pomocí
se doporučuje používat jen čistý perchloretylen.
 Náplň oděvů a množství chemického čističe dávkujte tak, aby mechanické působení bylo jen mírné.
Maximální teplota chemického čističe:

30 °C

Doporučená teplota sušení:

48 °C

Maximální vstupní teplota:

80 °C

Maximální výstupní teplota:

60 °C

Maximální doba sušení:

15 minut

Maximální doba běhu programu:

60 minut

Pokud je třeba použít odstraňovače skvrn (např. urychlovač čištění na bázi smáčedla), je třeba nejprve
ověřit, že jsou pro daný reflexní materiál vhodné.

4. Žehlení
4.1 Podmínky žehlení
 Nastavte na střední hodnotu, používejte mandl.
 Nenapařujte.
Důležité upozornění pro kupujícího / zpracovatele / uživatele
Všechny údaje, doporučení a technické informace uvedené v tomto dokumentu vycházejí ze zkoušek, o jejichž spolehlivosti jsme
přesvědčeni, ale za jejichž přesnost či úplnost se nemůžeme zaručit. Neponeseme právní odpovědnost a neposkytujeme záruku na
výrobky, které nebyly používány v souladu s informacemi, které jsme k nim uvedli v příslušném dokumentu.
Před použitím výrobku se musí jeho uživatel / upravovatel ujistit, že výrobek je k zamýšlenému použití / úpravě vhodný, a sám uživatel /
upravovatel bude ve vztahu k výrobku plně zodpovědný a ponese veškerá rizika. Celá problematika právní odpovědnosti za tento
výrobek podléhá Prodejním podmínkách, případně platným zákonům.
Žádné prohlášení či doporučení, které není uvedeno v tomto dokumentu nebude platné ani účinné, pokud jej nepodepíší představitelé
naší společnosti.
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