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Allmän skötselinstruktion för våra textila städprodukter.
Tvättråd:

l H S
max

o

Tvätta textilierna snarast möjligt efter städning – för att minska risken att smuts gror fast med fläckar och dålig lukt som
resultat.

o

Tvätta dukar och olika mopptyper separat - för att undvika att de kontaminerar varandra med ludd.

o

Skaka/borsta ur löst sittande partiklar eller inled tvättprocessen med en kort och snabbväxlande sköljning i en maskin med
bottentömning – för att minska slitage orsakade av sand och grus på textil och maskin.

o

Förtvätta i ljummet vatten utan tillsatts av kemikalier – för att avlägsna ev. kemikalier som kan ha används under städning och
kan störa tvättsteget alternativt orsaka negativ påverkan på textilen vid högre temperatur.

o

Tvättemperatur ska anpassas till typ av smuts, hygienkrav och val av tvättmedel – felaktig användning leder till att
produkterna åldras i förtid. Använd professionell hjälp för rätt inställning.
-

Välj ett tvättmedel som ger ett pH-värde under 10,0 i brukslösning (och över pH 4) – för att inte orsaka nedbrytning av
de textila fibrerna speciellt i kombination och val av högre tvättemperaturer.
Använd inga tvättmedel som innehåller såpa eller zeoliter – båda är mycket svåra att skölja ur och reducerar därmed
fibrernas förmåga att absorbera och transportera smuts samt sliter på materialet.

o

Använd inte klorprodukter eller andra oxiderande kemikalier i kontakt med textilerna – påskyndar nedbrytningen av vissa
fibrer och leder vanligtvis till nyansomslag.

o

Använd aldrig kvartära ammoniumföreningar eller andra efterbehandlingsmedel, typ mjukgörare – de reducerar nästan alltid
textilfibrernas förmåga att städa och absorbera då de är avsedda att slå ifrån sig istället för att attrahera smuts och fukt.

o

Samtliga textilprodukter i vårt sortiment kan vid behov autoklaveras upp till 121°C under 20 min i ånga.

o

Vid effektivt genomförd tvätt kan produkterna torktumlas om behov finns, men undvik övertorkning – övertorkning skadar
textilierna och försämrar absorption och rengöringsförmåga. Enklast kontrolleras detta genom att använda kondenstumlare
som bryter strax innan materialet uppnår sin absoluta torrhalt, alternativt ställs temperaturen in på max. 55°C.

o

Förslag på tvättschema:

Vid rekommenderad tvätt och skötsel
utlovar VIKAN en garanti som
säkerställer att specificerade
produkter kan fungera tillfredställande
upp till minst 500 användningscykler.

o

Rekommenderad sluthantering är material- alternativt energiåtervinning. Produkterna är inte komposterbara.
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