
ORION 

QUICK CLEAN 

PLAMY PŁYNNE 

Mleko, kawa, herbata, olej roślinny, sok owocowy, czekolada, napoje gazowane i alkohol 

- Użyć papierowego ręcznik do wchłonięcia plamy. 

- Pozostałość skropić wodą  i ponownie odsączyć papierowym ręcznikiem  - czynność powtarzać. 

PLAMY LEPKIE 

Ketchup, majonez, jogurt, budyń, sosy ... itp. 

- najpierw należy użyć łyżeczki w celu usunięcia zabrudzenia zdejmowanie zabrudzenia powinno 

odbywać się bardzo delikatnie (bez wgniatania i wcierania w tkaninę)   

- Pozostałość skropić wodą  i odsączyć papierowym ręcznikiem  - czynność powtarzać. 

SUCHE PLAMY 

Popiół, kurz, proszek …itp. 

- za pomocą odkurzacza usunąć zabrudzenia z powierzchni, jeśli jest taka potrzeba to użyć 

dodatkowo suchej szmatki 

- nie używać wody na tego rodzaju zabrudzenia 

WAŻNE INFORMACJE 

 Przestrzegać instrukcji czyszczenia krok po kroku. 

 Wyczyścić plamę natychmiast.  Jeżeli nie jest możliwe natychmiastowe czyszczenie plamy, 

rozpylić trochę wody z mydłem na plamę i użyć szmatki 

 W celu usunięcia pozostałości  mydła w tkaninie należy ją skrapiać wodą i odsączać do 

momentu całkowitego usunięcia mydła. 

 Używać ręcznika papierowego wyłącznie w celu odsączania, a nie wycierania! 

 Do czyszczenia zalecane są ściereczki z micro fibry. 

 Na powierzchniach pionowych wodę  należy rozpylać  (nie należy polewać).  

 Podczas czyszczenia zawsze używaj czystej części ręcznika papierowego lub ściereczki. 

 W przypadku prania tkanin, najpierw wyczyścić tkaninę  jak opisano w "Instrukcji 

czyszczenia", a następnie umyć w temperaturze 30 ° C ręcznie lub mechanicznie z opcją 

pranie delikatne. 

 Po wyczyszczeniu/wypraniu tkaniny należy ją wyprasować z lewej strony lub z prawej strony z 

użyciem dodatkowej tkaniny. Prasowanie jest bardzo istotne aby tkanina zachowała 

właściwości łatwego czyszczenia 

 Długi czas pozostawienia plamy na tkaninie, nieodpowiednie metody czyszczenia może mieć 

wpływ na funkcje czyszczenia. 



 Nie używać suszarki bębnowej lub jakiejkolwiek suszarki jeśli tkanina jest mokra po procesie 

czyszczenia. 

 Poza białym mydłem nie używaj innych środków czyszczących. 

 Nie używać ostrych urządzeń czyszczących takich jak szczotki. 

 

Test łatwego czyszczenia z użyciem wody.  

Ocena 1 jest najsłabsza, natomiast ocena 5 jest najlepsza. 

soki owocowe 5 

Napoje gazowane 5 

herbata 5 

kawa 5 

Olej spożywczy 5 

majonez 5 

ketchup 5 

czekolada 5 

 

 


