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Valencia
Composition/Složení/Zusemmensetzung              Topcoat: 100% Vinyl  Backing: 100% Polyester Hi-Loft

Weight/Váha/Gewicht                                     650 g/m2

Width/Šírka/Breite                                    137 cm 

Abrasion resistance/Oděruvzdornost/Scheuerfestigkeit Martindale 300 000 cycles UNE EN ISO 12947

Light fastness/Stálobarevnost na světle/Lichtechtheit 7 DIN 54004 / NTC 1479

Flammability/Ohnivzdornost/Feuersicherung NF P 92-503/M2  BS 5852 CRIB 5

DIN 4102 B2  EN 2021 Part 1 & 2

Features/Vlastnosti/Eigenschaften Resistance to blood, urine and oil/Odolnost vůči krvi, moči,

oleji/Ölbeständig, blutbeständig und urinbeständig

Antifungal and antibacterial protection/Ochrana proti

plísním a bakteriím/Antifungielle und antibakterielle 

Ausstattung

Antimycotic protection/Antimykózní 

ochrana/Antimykotische Ausstattung
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Certain clothing and accessory dyes (such as those used on denim jeans) may migrate to lighter colors. This phenomenom is increased by 
humidity and temperature and is irreversible. LD seating s.r.o. will note assume responsibility for dye transfer caused by external contami-
nants and possible permanent staining caused by this phenomenom.

CARE AND CLEANING:

- The Vinyl should be cleaned periodically in order to maintain its appearance and prevent bulid-up of dirt  and contaminants.

- Any stay, spills, or soiling should be cleaned up promptly to prevent the possibility of permanent staining.

- Use soft soapy solutions or specials cleaning products for vinyl fabrics to remove stains on the surface of the materiál. 
 Remove only with a damp white cloth.

- Lacquers, strong cleaners, detergents, xylene-based solutions, acetone, or ketone (MEK) cause immediate damage and contribute 
 to the deterioration of the materiál. The use of such cleaners is at the owner´s risk.

Die Farbstoffe bestimmter Textilien und Accessoires (z.B. Jeans) können auf hellere Oberflächen abfärben. Dieser Effekt nimmt mit steigen-
der Feuchtigkeit und Temperatur zu und ist irreversibel. LD seating s.r.o. haften weder für das Abfärben durch externe Stoffe oder verunrei-
nigende Substanzen, noch für eine eventuell dadurch entstehende permanente Verschmutzung / Verfärbung.

PFLEGE- UND REINIGUNGSANLEITUNG

- Das Material sollte in regelmäßigen Abständen gereinigt werden, um das Aussehen zu erhalten und ein Ansammeln von Schmutz 
 und Verunreinigungen zu vermeiden. Je nach Nutzungshäufigkeit und Beanspruchung ist eine häufigere Reinigung notwendig.

- Flecken, Schmutz und jegliche Substanzen, die auf das Material gelangen, sollten unverzüglich entfernt werden, 
 um eine permanente Verschmutzung zu vermeiden.

- Verwenden Sie mildes Seifenwasser oder speziell für Vinylstoffe/Kunstleder empfohlene Produkte zur Reinigung und Entfernung 
 von Flecken auf der Oberfläche. Benutzen Sie zur Reinigung lediglich ein weißes, feuchtes Tuch.

U některých látek a přídavných barev (např. ty používané v džínovině) může dojít k zbarvení světlejších odstínů. Tento jev je nevratný                  
a zesiluje ho vlhkost a teplota. LD seating s.r.o. nepřebírají jakoukoli odpovědnost za změnu zbarvení zapříčiněnou vnějšími znečišťujícími 
látkami a možným trvalým znečištěním zapříčiněným tímto jevem.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ:

- Vinyl by se měl čistit pravidelně, aby byl zachován jeho vzhled a předešlo se vytvoření nánosu špíny a znečišťujících látek.

- Jakékoli skvrny či znečištění by se měly odstranit okamžitě, aby se předešlo trvalému znečištění.

- K odstranění skvrn na povrchu materiálu užívejte mýdlové roztoky nebo speciální čistící produkty na vinylové látky. 
 Vždy používejte vlhký  bílý hadřík.

- Laky, silná čistidla, detergenty, xylenové roztoky, aceton nebo keton (MEK) způsobují okamžité poškození a přispívají ke zničení 
 materiálu. Použití těchto čistidel je na vlastní nebezpečí majitele.


