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Kumaş Kullanımı ve
Temizlik Talimatı

Kadife Kumaş Kullanımı ve
Temizlik Talimatı
• Kadife kumaşlar, ilk kullanımda belli bir miktar toz dökebilir.
Bu zamanla azalıp normale dönecektir.
• Kadife kumaşları tırnaklamayınız. Ucu sivri ve kesici
aletlerle müdahale etmeyiniz.
• Kadife kumaşlarda örgü ve apre özelliğinden dolayı
çözgü-atkı yönüne olmak üzere iki ayrı hav yönü oluşabilir.
Kumaş kullanımında buna dikkat edilmelidir.
• Kumaşa kesinlikle sıcak ütü uygulamayınız.
• Kumaşların temizlik işleminde yoğun su temasından
kaçınınız. Temizleme işlemini sabun köpüğü ile yumuşak
sünger veya bez ile yapınız.
• Dökülen sıvı maddeleri, emici bir bez veya kağıt havlu ile
emdirerek temizleyiniz.
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Keten-Şönil Kumaş
Kullanımı ve Temizlik Talimatı

Deri Kullanımı ve Temizlik Talimatı
• Deriyi sert darbelerden koruyunuz.
• Sivri uçlu ve kesici aletlerle deri yüzeyine müdahale etmeyiniz.

• Ürününüzü kesinlikle lekeli bırakmayınız.

• Yüzey sıcaklığı yüksek aletleri (ütü vb.) deri ile temas ettirmeyiniz.

• Kumaşı kesinlikle yıkamayınız.

• Deri yüzeyine, deriye zarar verecek şekilde ayaklı sehpa türü eşya koymayınız.

• Kumaşları direkt güneş ışığı altında uzun süre bırakmayınız.

• Direkt güneş ışığı alan yerlerde uzun süre bırakmayınız.

• Kumaşları aşırı nemli ve tozlu ortamlarda uzun süre
bırakmayınız.

• Deriden yapılan yastık ve minder kılıflarını kesinlikle yıkamayınız.

• Kumaşları direkt ısı veren elektrikli ısıtıcı, infared ısıtıcı veya katı
yakıt sobası vb. cihazlardan uzak tutunuz.

• Tozu aldıktan sonra nemli bezle siliniz.

• Temizlik yaparken deri yüzeyinde oluşan tozu, öncelikle vakum yöntemiyle alınız.

• Ürününüzün üzerine leke yapabilecek herhangi bir madde (su,
çay, yiyecek maddeleri vs.) dökülmesi durumunda hemen
müdahale ediniz.

• Temizleme maddesi olarak deterjan ve / veya alkol içeren temizleyiciler kullanmayınız.

• Kumaşların temizlik işlemlerinde yoğun su temasından kaçınınız.
Temizleme işleminde sabun köpüğü ile yumuşak bir sünger
veya bez ile yapınız.

• Deri üzerine dökülen sıvıların oluşturduğu kuruyan lekeleri, nemli bezle silerek temizleyiniz.

• Dökülen sıvı maddeleri, emici bir bez veya kağıt havlu ile
emdirerek temizleyiniz.

Flok Kumaş Kullanımı ve Temizlik Talimatı

• Silme hareketi, nazik ve dairesel hareketler ile yapılır. Lekenin
dağıtılmaması için dairesel hareketlerin dıştan içeri doğru
yapılması tavsiye edilir.

• Ürün temizliğinde saf beyaz sabun tercih edilmelidir.

• Temizleme işlemi bitince, lekenin yanları da aynı nem seviyesine
gelinceye kadar nemli bez ile silinir.
• Kumaş üzerine dökülen çay kahve gibi leke oluşturacak sıvıları
anında, emici kumaş veya kağıt havlu ile dökülen yüzeyden
uzaklaştırınız.

• Kumaş üzerine dökülen çay kahve gibi leke oluşturacak sıvıları anında, emici kumaş veya
kağıt havlu ile dökülen yüzeyden uzaklaştırınız.

• Temizleme yaparken kolonya türü malzemeler kullanmayınız.

• Kullanılan kumaş ileri teknoloji çok katmanlı bir üründür. Katmanlarda oluşabilecek bir
zayıflama havların şekil değiştirmesine sebebiyet verebilir. Bu ileri teknoloji ürüne temizlik ve
kullanım esnasında hassas davranmak gerekir. Uzun yıllar kullanılabilmesi için kumaşınızı
tanıyarak gerekli bakımı yapınız.
• Kumaş uzun süreli güneş ışığı, kuvvetli spot ışığı ve sıcaklık veren kaynaklardan uzak
tutulmalıdır.

• Açık ve orta renkli kumaşların üzerine koyu renkli herhangi bir başka ürün (battaniye)
örtmemeye özen gösteriniz.
• Dökülen sıvı emiciliği yüksek bir materyal ile kumaş yüzeyinden bastırılmadan alınır. İkinci
seferde tekrar temiz ve kuru materyal ile hafifçe bastırılarak kalan nem alınır. (pamuklu bez,
kağıt havlu)
• Eğer sıvı leke bırakırsa temiz pamuklu bir bez sabunlanarak leke dağıtılmadan temizlenir.
Her sürtme sonrasında sabunlu bezin leke ile temas etmeyen yüzü çevrilmeli ve lekenin
tekrar kumaşa geçmemesine dikkat edilmelidir.
• Kuru döküntüler için ise; bölgeye iyice nüfuz etmeden elektrikli süpürge ile vakumlanır. Daha
sonra kalıntı varsa cetvel veya benzeri bir aletle bölge hafifçe dövülüp diş fırçası ile
fırçalayarak kalıntılar uzaklaştırılır. Eğer yine hafif bir leke kalıntısı varsa sabunlu su ile kumaş
parçasını ıslatarak dairesel hareketlerle leke temizlenir.
• Temizlenmesi zor lekelenmeler için; pamuklu bez ıslatılır ve beyaz sabun ile sabunlanır.
Lekeler bölgeye dağıtılmadan hafifçe bastırılarak temizlenir. Son olarak nemli bez ile silinir ve
kurutulur. Silme hareketi nazik ve dairesel hareketler ile yapılır. Lekenin dağıtılmaması için
dairesel hareketlerin dıştan içe doğru yapılması tercih edilir.
• Temizleme işi bitince, lekenin yanları da aynı nem seviyesine gelinceye kadar nemli bez ile
silinir. Bu sayede kumaşta lokal bir işlem yapıldığı belli olmaz.
• Kurutma işleminin ortam sıcaklığında bırakılarak yapılması, işlem sonrasında kumaşın hav
yönüne doğru taraklanması gerekmektedir.
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