КАК ДА СЕ ГРИЖИМ ЗА МЕБЕЛИТЕ СИ
Всяка мебел има свои собствени изисквания за поддръжка в зависимост от начина на
живот и нуждите на потребителя. Мебелите от масивно дърво изискват грижа, така че е
важно да сте информирани. Тук можете да намерите основни упътвания за поддръжка
на различни типове дърво. На сайта на производителя www.ethnicraft.com ще намерите
по-подробно Упътване за поддръжка /MaintenanceGuide/. Това са само препоръки и
той не е отговорен за резултата.
- Препоръчителна влажност в стаята: между 40% и 60%
- Идеална стайна температура: 21°C през деня, не по-малко от 14°C през нощта
- Избягвайте излагане на екстремни условия: не слагайте мебелите до източници на
топлина или места със силно излагане на климатик
- Въпреки че нашите мебели – с изключение на тика – са третирани със защитен
финиш, все пак могат да бъдат податливи на петна. Затова препоръчваме всякакви
петна да се премахват незабавно.
- При почистване на повърхност, винаги работете по посока на дървената структура.
- Като всеки естествен материал, дъбът потъмнява или пожълтява с течение на времето.
Тикът и орехът леко избледняват на слънце. Не излагайте мебелите на директна слънчева
светлина и от време на време размествайте обектите, поставени върху мебелите, за
предотвратите поява на цветови разлики.
- Използвайте подложки за предотвратяване поява на следи по мебелите от горещи или
студени съдове.

МЕБЕЛИ ОТ ДЪБ
ИМПРЕГНИРАНА МЕБЕЛ
Повечето от дъбовите мебели на ETHNICRAFT са с финиш от пигментирана твърда вакса.
Този финиш придава на мебелите техния желан естествен цвят и оформя натурален
защитен слой, който предпазва от най-често срещаните вещества и течности, но не е
пълна гаранция срещу петна.
•ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА
Използвайте влажна кърпа (не твърде мокра) с лек разтвор от вода и натурален сапун.
Не използвайте сапун, съдържащ детергент(синтетичен почистващ препарат). В случай
на петно, премахнете го веднага.
•ПОЧИСТВАНЕ &ОСВЕЖАВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТ
За да освежите Вашата мебел или да премахнете попити петна (пастели или следи от
моливи, винени петна, петна от плодов сок и т.н.), препоръчваме почистващ препарат за
течен восък -Osmo Liquid Wax Cleaner (3029). Този продукт чисти, обновява и леко
засилва изначалния защитен слой. За правилното нанасяне, вижте упътването за
употреба на продукта.
•ЕЖЕГОДНА ГРИЖА
С течение на времето, в зависимост от количеството на износване на мебелите, може
да се наложи изначалният слой твърда вакса да бъде обновен. Препоръчваме
употребата на Osmo Hardwax Oil Natural (3041). За правилното нанасяне, вижте
упътването за за употреба на продукта. Важно е да премахнете излишния продукт след
нанасяне, за да се избегне появата на бели петна след изсъхване.
•УПОРИТИ ПЕТНА & ПОПРАВКИ
В случай на упорити петна или за премахване на повърхностни драскотини може да се
наложи да изшкурите повърхността с финна шкурка и да добавите нов слой на твърда
вакса (3041). Можете да намерите подробни инструкции в упътването за поддръжка на
сайта ни.

ЛАКИРАНА МЕБЕЛ
Част от дъбовите мебели на ETHNICRAFT са лакирани, вместо импрегнирани.
Лакираните модели ясно са ясно индикирани в каталога. Лакът предлага добра защита
срещу петна, докато защитава естествената външност на дъбовата мебел. Дори при
това третиране, петната трябва да се премахват незабавно. Ако течността или
веществото бъдат оставени да навлязат в дървото за известно време, то е възможно
петната да останат на мебелите перманентно.
•ЕЖЕДНЕВНА ГРИЖА
Използвайте влажна кърпа (не твърде мокра) с лек разтвор от вода и натурален сапун.
Не използвайте почистващи препарати на основа на разтворители, тъй като те могат да
повредят лака.

