SILVERGUARD®
TECHNOLOGIA JONÓW SREBRA zastosowana
w SilvertexTM

SILVERGUARD® - OCHRONA JONAMI SREBRA
SILVERTEXTM jest pokryty najbardziej zaawansowaną technologią jonów srebra,
SILVERGUARD®, naturalną, przyjazną środowisku anty-bakteryjną obroną hamującą możliwość
powstawania zapachu i plam powodowanych przez bakterie. W połączeniu z PERMABLOK3®,
opatentowanym przez Spradling zabezpieczeniem zwalczającym plamy i zwiększającym
odporność na ścieranie, również zastosowanym w SILVERTEX®, w połączeniu
z SILVERGUARD®, zapewniają najlepszą wydajność aplikacji.
SILVERGUARD® i SILVERTEXTM są zastrzeżonymi znakami towarowymi Holdingu Spradling Inc.

Szkodliwe bakterie.

SILVERGUARD

Tapicerka winylowa

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o telefon:
(ES) +34-938-655-719
(DE) +49-4131-60-666-88
lub wysłanie wiadomości e-mail na adres:
info@spradlingeu.de
www.spradlingvinyl.com

PERMABLOK3®
ZAAWANSOWANA OCHRONA WINYLU
ŚRODEK ZABEZPIECZAJĄCY SPRADLING 3-W-1. OCHRONA PRZED
DROBNOUSTROJAMI, ŚCIERANIEM I PLAMAMI
PERMABLOK3® firmy Spradling, to sprawdzony środek, stanowiący powłokę zabezpieczającą winyl.
Produkt stanowi silną, sprawdzoną ochronę przed trzema największymi problemami występującymi
w placówkach medycznych: drobnoustrojami, ścieraniem i plamami. Zabezpieczenia zapewnianego przez
nasze środki nie da się zobaczyć ani poczuć. Jednak dzięki jego najwyższej jakości możesz cieszyć się
dłuższą trwałością i estetyką zabezpieczanych urządzeń, wkładając w to minimum pracy.

INFORMACJE O SPOSOBIE KONSERWACJI I CZYSZCZENIA
Środek zabezpieczający Spradling 3-w-1:
przeciwko drobnoustrojom, plamom i ścieraniu

PERMABLOK3®
Zaawansowana ochrona winylu
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Podłoże tekstylne

.

Usuń plamy na jeden z poniższych sposobów:
krok 1
cień do oczu, maskara, tłuszcz, flamaster, kredka, czekolada, krem do opalania, olejki do
włosów i skóry*
krok 2
czerwona szminka
krok 3
krew, mocz, kał, farba olejna, smoła, asfalt
kroki 4 i 5
pozostałe plamy trudne do wywabienia
Krok 1: Usuń nadmiar płynu mokrą szmatką. Wyczyść płynem z wodą i płynnym mydłem, zmieszanych
w proporcji 1:1. Następnie wypłucz czystą wodą i wysusz.
Krok 2: Nałóż bezpośrednio rozpuszczalnik i niefarbujący środek czyszczący w koncentracie. Następnie
wytrzyj go czystą szmatką, przemyj czyszczone miejsce wodą i wysusz.
Krok 3: Użyj amoniaku i wody (zmieszanych w proporcji 1:1) lub wybielacza i wody (zmieszanych
w proporcji 1:4). Przemyj czyszczone miejsce czystą wodą i wysusz.
Krok 4: Nałóż bezpośrednio naftę (płyn do zapalniczek). Przemyj czyszczone miejsce dokładnie czystą
wodą i wysusz, dotykając powierzchni suchą szmatką w kolejnych miejscach.
Krok 5: Wyczyść płynem z alkoholem izopropylowym i wodą, zmieszanymi w proporcji 1:1. Jeśli plama nie
zniknie, użyj samego alkoholu. Pamiętaj, aby przemyć ją czystą wodą i wysuszyć, dotykając powierzchni
suchą szmatką w kolejnych miejscach.
Uwaga: Podczas czyszczenia plam opisanych w krokach 4 i 5, użyj miękkiej ścierki bawełnianej
nasączonej substancją czyszczącą i potrzyj plamę 10 razy po okręgu. Wysusz drugą miękką szmatką
bawełnianą i sprawdź, czy plama została usunięta.
©1997 Spradling International, Inc.®
Informacje przedstawione w tym dokumencie dotyczą skuteczności działania produktów PERMABLOK3® sprawdzanych w kontrolowanych testach
wykonywanych w warunkach laboratoryjnych.
Wyniki zależą od rzeczywistych warunków.
Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie nie stanowią gwarancji i nie zwalniają użytkownika z odpowiedzialności za prawidłowe i bezpieczne użycie
produktu oraz substancji czyszczących. Niektóre środki mogą mieć niekorzystny wpływ na wygląd i czas eksploatacji winylu. Firma Spradling oraz jej
przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za rezultaty zastosowania środków czyszczących do winylu.
PERMABLOK3® to zarejestrowany znak towarowy firmy Spradling Holdings, Inc. ®
Przed użyciem tego produktu na powierzchniach malowanych lub lakierowanych należy zapoznać się z informacjami o możliwym zakresie użycia.
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