
HOITO-OHJEET

HOITO-OHJEET KANKAALLE

PÖLYN POISTO

Poista pölyt viikoittain tekstiilipäällysteisistä huonekaluista ja matoista pölynimurilla, jossa 
on huonekaluille tarkoitettu pehmeä tekstiilisuutin tai normaali, mattojen puhdistukseen 
sopiva lisäosa. Näin vältetään mikrohiukkasten työntyminen tekstiilin kuituihin. Mikrohiuk-
kasten  mekaaninen liike kuidun sisällä tämän normaalissa kulutuksessa aiheuttaa kuidun 
rikkoutumisen. Pölyn säännöllinen poistamattomuus altistaa tekstiilit nopealle kulumiselle ja 
nyppyyntymiselle.

PUHDISTUS

Poista tahrat välittömästi, älä jätä niitä pinttymään. Puhdista/pese huolella säännöllisesti 
ainakin 6 kk:n välein normaalikäytössä olevat tekstiilituotteet ja ihokosketuksiin joutuvat 
alueet erityisesti, jotta kuituihin ei pääse likaa ja hien rasvahappoja pilaamaan tekstiilin 
ulkonäköä. Muussa tapauksessa lika ja hiki tunkeutuvat kuitujen sisään haalistaen ja heiken-
täen materiaalia. Vaikka tekstiileissä ei olisikaan likatahroja, ei se kuitenkaan tarkoita, ettei 
hiki olisi jo tunkeutunut kuituihin.

Puhdista kiinnitarttunut lika perusteellisesti. Käytä puhdistukseen Textile Masterin Tekstii-
lien puhdistusainetta (225/500 ml pullo), pinttyneen lian puhdistamiseen Textile Masterin 
Kankaan tehokasta puhdistusvaahtoa (200 ml pullo), vaikeisiin likatahroihin Textile Masterin 
SOS Tahranpoistosettiä (sis. 4 erilaista tuotetta) ja nukan ja eläinten karvojen poistamiseen 
Textile Masterin MIMI-ihmesientä.

SUOJAUS

Suojaa uusi käyttöönotettava tekstiilituote joko Textile Masterin hajuttomalla Tekstiilin suo-
ja-aine W:llä (225/500 ml) tai Textile Protector spray -suoja-aineella (500 ml). Käytä suoja-ai-
netta aina myös perusteellisen puhdistuksen tai tahranpoiston jälkeen kyseiseen kohtaan.

Tekstiilejä valmistetaan luonnonkuiduista (mm. puuvilla, pellava tai villa), muunnetuista 
luonnon kuiduista (viskoosi tai raion) sekä tekokuiduista (kuten polyesteri, polyamidi ja 
mikrokuidut). Eri kuitutyypeille ovat ominaisia paitsi erilaiset rakenteelliset ja kemialli-
set piirteet, joista kuidun vahvuus ja tahrojen vastustuskyky riippuvat, myös kuitutyypin 
tarvitsema hoitomuoto. Tekstiilin koostumuksesta (luonnonkuitu, teko- tai keinokuitu 
tai mikrokuitu) riippumatta on sen hoidossa suositeltavaa seurata tiettyjä yksinkertaisia 
sääntöjä. Näin säilytetään tekstiilin ominaisuudet muuttumattomina ja vältytään korjaa-
mattomilta vahingoilta.



HOITO-OHJEET

HOITO-OHJEET NAHALLE

Pidä huonekalut vähintään 30 cm:n etäisyydellä lämmönlähteistä. Pitkäaikainen sijoitus
lämpöpattereiden tai kuumailma-aukkojen lähelle voi aiheuttaa nahan kuivumista,
halkeilua tai kovettumista. Jos tarvitset nahan kostutustuotteita, ota yhteyttä Leather
Masteriin.

Älä sijoita nahkaisia huonekaluja suoraan auringonvaloon, ettei niiden väri haalistu
ajan kuluessa. Aniliininahat ovat erityisen arkoja auringonvalolle. ÄLÄ sijoita aniliininahkaisia
huonekaluja ikkunoiden lähelle tai kattoikkunoiden alle. Jos tarvitset värejä
kirkastavaa tuotetta, ota yhteyttä Leather Masteriin.

Älä anna lemmikkieläinten kiivetä nahkasohvalle, sillä niiden terävät kynnet saattavat
naarmuttaa sitä. Lisäksi eläinten sylki ja muut elimistön tuottamat nesteet syövyttävät
nahkaa.

Älä käytä koskaan syövyttäviä kemiallisia tuotteita tai maaleja nahkasohvan lähellä.
Pidä etäällä nahasta kynsilakat, valkaisuaineet, kynsilakan poistoaineet ja tavalliset
puhdistusaineet. Jos käytät kyseisiä kemiallisia tuotteita sohvan lähellä, peitä sohva. 
Vältä KAIKKIA öljyjä tai liuttomia sisältäviä tuotteita, sillä ne syövyttävät nahan pintaa.

Pyyhi pöly nahkapinnalta kuten muistakin asunnon huonekaluista. Kostuta pehmeä
kangas (esim. siivouspyyhe) kevyesti Leather Master Soft Cleaner -tuotteella ja pyyhi
pöly pois kerran viikossa. Voit käyttää myös pölynimurin ohessa toimitettua pehmeää
harjaa. Pölyhiukkaset voidaan poistaa kokonaan nahalta. Lisäksi pöly ei pääse nahan
läpi. Tämän vuoksi nahkahuonekalut ovat ihanteellisia allergisille ihmisille.

Kaikki nahkapinnat kestävät pidempään, jos ne esikäsitellään. Levitä Leather Protection
Cream -tuotetta aniliini- tai värjätyn nahan pinnalle niin, että se kestää paremmin
tahroja ja lian syntyminen ehkäistään. Suojaa erityisen huolellisesti kovimmassa käytössä
olevat alueet, kuten istuintyynyt ja käsi- sekä selkänojat.

Puhdista nahkaiset huonekalut täydellisesti Leather Soft Cleaner -puhdistusaineella
vähintään 2-4 kertaa vuodessa. Aniliininahat ovat imukykyisempiä, joten puhdistus ja
suojaus tulee tehdä useammin. Leather Protection Cream suoja-aine antaa aniliini- ja
peitevärjätyille nahoille erinomaisen suojan vesi-, öljy- ja alkoholipohjaisia tahroja
vastaan. Suoja on erinomainen myös ihosta erittyvää rasvaa, jokapäiväistä kulumista
ja hikitahroja vastaan. Älä käytä tuotetta nupukille/mokalle. Tarvittaessa voit kysyä
lisää nahan puhdistus-, korjaus- ja värjäysasioista Leather Masterilta.

Nahan pinnassa toisinaan näkyvät arvet ja jäljet ovat merkki aitoudesta, eivätkä huo-
nonna nahkakaluston laatua. Suojaa nahkakalusteet ennen käyttöönottoa Leather 
Protection Cream hoito- ja suoja-aineella.


