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1. Określanie skali Easy Clean: Delikatnie popisz długopisem po powierzchni ekoskóry, a następnie 

użyj białej bawełnianej szmatki lub gumki do wyczyszczenia powierzchni. Jeżeli ślady tuszu zostaną 

całkowicie usunięte oceniamy Easy Clean  na 5 stopień w pięciostopniowej skali.  

Jeśli ślady nie mogą być całkowicie usunięte w powyższy sposób ale można je usunąć szmatką 

nasączoną alkoholem to oceniamy Easy Clean na 4 stopień w pięciostopniowej skali.  

Nasz standard Easy Clean wynosi minimum 4 stopień. 

 

2. Skala Easy Clean: Skuteczność funkcji jest zróżnicowana dla poszczególnych tkanin i rodzajów 

plam. Nawet pomimo niemożności całkowitego usunięcia plam po kawie lub farbujących dżinsach, 

ich odporność na zabrudzenia wynosi 0,5 - 1 stopnia więcej od materiałów bez apretury Easy Clean. 

Ponadto efekt Easy Clean jest większy w przypadku materiałów błyszczących niż matowych. 

 

3. Trwałość Easy Clean: Funkcja może być trwała przez okres dłuższy niż rok, jednak jest to 

uwarunkowane użytkowaniem i eksploatacją (narażenie na ścieranie). Nasze pierwsze próbki osiągają 

4 stopień  nawet po 2 latach od ich wyprodukowania, a wykonane z nich obicie fotela po półtora roku 

użytkowania nadal zachowuje właściwości Easy Clean). 

4. Ekologia : deklaracja Reach  

5. Usuwanie zabrudzeń: Energicznie pocieraj powierzchnię bawełnianą szmatką lub ręcznikiem, jeśli 

nadal zostają ślady użyj na plamy rozpylacza zawierającego 99% alkoholu i ponownie przetrzyj 

bawełnianą szmatką lub ręcznikiem. 

6. Rodzaj materiału z Easy Clean: PU poliuretan 

7. Proces produkcji Easy Clean: Apretura Easy Clean jest rozpylana na powierzchni PU, która po 

wyschnięciu tworzy zabezpieczający film. 

8. Zasada Easy Clean: Cienka warstwa Easy Clean skutecznie chroni przed zewnętrznymi 

zabrudzeniami. Jeśli warstwa zostanie zniszczona tym samym traci właściwości ochronne. Tak więc 

aby uniknąć uszkodzenia powłoki Easy Clean nie należy zbyt mocno naciskać długopisu! 

9. Prawdziwe Znaczenie Funkcji Easy Clean: W Europie dominują meble w jasnych monokolorach, 

które są szczególnie narażone na kurz, ciemne farbujące ubrania i wybryki dzieci. To wszystko brudzi 

powierzchnię mebli. Apretura Easy Clean pozwala zaoszczędzić wiele czasu na czyszczenie.  

Jest to główna wartość  sprzedażowa tego produktu. Można przetestować/zaprezentować tą funkcję 

używając długopisów lub cienkopisów. Nie należy stosować markerów permanentnych! 

 

10. Jak zrozumieć "Easy Clean": Jest to apretura ułatwiająca czyszczenie, a nie zabezpieczająca 

powierzchnię w 100%   


