NATŪRALIOS EPIC ODOS PRIEŽIŪRA

NARŪTALI ODA EPIC - Aukščiausios kategorijos anilinu dažyta natūrali oda, pagaminta iš geriausios kokybės Azijos galvijų
žaliavos. Gryno anilino oda yra pralaidi orui bei drėgmei, todėl tokia oda "kvėpuoja", yra elastinga ir ilgaamžė. Odos paviršius
yra vaškuotas bei švelnus kaip velvetas. Kadangi odos paviršiaus struktūra yra visiškai nekoreguota, anilino odai gali būti
būdingi natūralūs įbrėžimai, vabzdžių įkandimo žymės ar kiti natūralaus pobūdžio randai, kurie nėra laikomi odos defektais,
priešingai, tokios žymės yra odos natūralumo bei autentiškumo požymis. Epic kolekcijos odos yra šiltų žemės spalvų, o jų
paviršiaus struktūra yra prabangaus vintažinio stiliaus senos, vertingos ir kokybiškos odos išvaizdos. Odos storis yra 1,2-1,4
mm, o vidutinis odos gabalo dydis yra 3,8 - 4,0 m².






EPIC odos priežiūra:
Svarbu, kad prieš valymą kruopščiai pašalintumėte dulkes nuo baldo, naudojant dulkių siurblį.
Naudojant Nubuck valymo kempinę (žalią kempinės pusę), nuvalykite nešvarias vietas ant baldo paviršiaus. Jeigu po valymo
atsirado papildomų nešvarumų, juos dar kartą pašalinkite siurblio pagalba.
Jei problema yra vandens pagrindu atsiradusios dėmės, naudokite "Leather Nubuck Cleaner" valymo priemonę. Svarbu valyti
visą paviršių nuo siūlės iki siūlės (nuo vieno krašto iki kito krašto), kad džiūstant neliktu vandens paliktų dėmių.
Išdžiovinus odą, greičiausiai bus pasikeitusi odos išvaizda, ją taip pat galima atstatyti naudojant Nubuck Cleaning valymo
kempinę. Naudojant Nubuck valymo kempinę (juodą kempinėlės pusę) sukamais judesiais braukite per visą odos paviršių, jį
sušiaušiant, tuomet oda turėtu atgauti savo natūralią išvaizdą.
Rekomenduojama valymo priemonė - NUBUCK CLEANER - efektyvus, vandens pagrindu pagamintas purškiamas valiklis ,
naudojamas Epic odai, kuris tinka valyti dėmes ant nubuko, zomšos ar šiaušto anilino tipo odos. Įsigeria į odos paviršių ir
pašalina daugelį vandens pagrindu atsiradusių dėmių bei užteršimų nepažeisdamas odos.




Kasdieninė priežiūra:
Dažnai valyti odą galima tik su sausu, švariu skudurėliu;
Reguliariai siurbti su minkštu siurblio šepečio antgaliu.
Impregnavimas:
Impregnavimas – šio tipo odos impregnuoti nerekomenduojame, kadangi ši oda yra atvirų porų. Impregnuojant ji taps kaip
koreguota oda, praras prabangos jausmo savybes. Jeigu oda impregnuojama nesuteikiama garantija.
DRAUDŽIAMA Epic odos valymui naudoti vandenį ir bet kokias papildomas priemones, kurios pagal rekomendacijas nėra
siūlomos valyti natūraliai baldinei odai.

Odos valymo priemones galite įsigyti visuose Magrės baldų salonuose arba interneto svetainėje www.magresbaldai.lt
Daugiau informacijos suteiksime Magrės baldų salonuose, telefonu +370 634 85000 arba el. paštu info@magre.lt

