NATŪRALIOS SAMOA LUX ODOS PRIEŽIŪRA

SAMOA LUX ODA - yra koreguota su įspaustos tekstūros paviršiumi natūrali galvijų oda. Koreguota oda yra nupoliruojama
panaikinant natūralius odos paviršiaus nelygumus, įbrėžimus bei kitas natūralias odos žymes ir padengiama tolygiu
granuliuotu apdailos bei apsauginiu sluoksniais. Gamybos procese yra atliekamas koregavimas, todėl visi natūralios kilmės
trūkumai yra pašalinami nuo odos paviršiaus. Odos Samoa raštas yra ryškesnis, stambesnis ir gilesnis, negu kitų odų. Samoa
Lux odos paviršius yra su švelnaus blizgesio efektu atitinkamo apšvietimo aplinkoje suteikiančiu odai žaismingą žvilgesį, todėl
ši oda dažnai naudojama modernių baldų gamybai. Odos storis yra 1,2-1,4 mm, tačiau nepaisant jos storio, oda yra minkšta
ir elastinga. Vidutinis odos gabalo dydis yra apie 4,5 m². Kai kuriuose odos Samoa Lux gabaluose gali būti nudegimo žymių ar
aukščiau aprašyto odos išdirbimo proceso metu atsiradusių skylių, kurie neturi būti laikomi odos defektais, tai yra odos
natūralumo bei koregavimo požymiai.
SAMOA LUX odos priežiūra:
Rekomenduojama valymo priemonė – LEATHER CLEANING AND PROTECTION (Mini kit) – valymo ir priežiūros rinkinys odai,
tinka naudoti daugeliui odos rūšių, netinka verstai odai. Rinkinį sudaro SOFT CLEANER – valymo priemonė, PROTECTION
CREAM – kremas odai.
SOFT CLEANER FOR LEATHER – švelni, vandens pagrindo valymo priemonė, kurią galima naudoti daugeliui odos rūšių. Įsigeria
į odos paviršių ir pašalina daugelį vandens pagrindu atsiradusių dėmių bei užteršimų nepažeisdamas odos.
LEATHER PROTECTION CREAM – vandens pagrindu sukurta apsaugos priemonė tinkanti daugeliui odos rūšių. Netinka zomšui
ir nubukui. Ši priemonė apsaugo nuo vandens, alkoholio ir alyvos pagrindu atsirandančių dėmių, nešvarumų bei apsaugo odą
nuo skilinėjimo ir lupimosi, todėl oda išlieka minkšta ir švelni.
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Kasdieninė priežiūra:
Dažnai valyti odą galima tik su sausu, švariu skudurėliu;
Reguliariai siurbti su minkštu siurblio šepečio antgaliu;
Naudoti distiliuotą arba virtiną vandenį santykiu: 1l vandens su 3 šaukštais natūralaus muilo miltelių;
Išplakti vandenį su muilu iki putų;
Ant odos tepti TIK putų sluoksnį sukamaisiais judesiais;
Vengti, kad putos permirktų per odą – visad nuimkit su švariu ir sausu skudurėliu putų perteklių

DRAUDŽIAMA SAMOA LUX odos valymui naudoti 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

