Podstawowe zasady konserwacji i pielęgnacji materaców
Hevea.
1. Materac lateksowy może być zginany, rolowany, składany na okres transportu (np.
dostawa, przeprowadzka, remont, sprzątanie) – jednak nie należy go przechowywać
dłuższy czas w takiej pozycji. Zalecamy rozpakowanie przesyłki i usunięcie folii w ciągu 1014 dni od dostarczenia. Wkłady lateksowe charakteryzuje zapach związany z technologią
wulkanizacji. Zapach nie jest uciążliwy i nie będzie odczuwalny przez warstwę pokrowca.
Można go zdecydowanie zniwelować poprzez wywietrzenie wkładu lub wyczyszczenie
wilgotną gąbką z płynem do płukania tkanin o ulubionym zapachu.
2. Każdorazowo po złożeniu lub zrolowaniu materaca należy go ręcznie rozprostować,
ułożyć w pokrowcu i ramie łóżka naciągając narożniki oraz pozostawić do minimum
kilkugodzinnej relaksacji. W przypadkach dłuższego przechowywania materaca w pozycji
złożonej lub zrolowanej oraz przy dużych różnicach temperatur pomiędzy miejscem
przechowywania i użytkowania – relaksacja w temperaturze pokojowej może być nawet 48godzinna.
3. Materac lateksowy należy użytkować na stelażu szczebelkowym płaskim lub
elastycznym ale o rozstawie szczebelków maksimum 3-5 cm. Nie należy użytkować
materaca lateksowego bezpośrednio na podłodze lub innym sztywnym, jednolitym podłożu.
4. Materace dwustronne należy zamieniać stronami użytkowymi góra/dół i lewo/prawo.
Najlepiej jeśli zamiany stron dokonujemy nie przynajmniej raz na pół roku.
5. Konserwacja dzianin użytkowanych pokrowców polega na utrzymywaniu go w stanie
nadającym się do jak najdłuższego użycia, przy jednoczesnym zachowaniu estetycznego
wyglądu. Sposób konserwacji jest uzależniony jest od rodzaju włókna i jego właściwości.
Należy pamiętać, że kosztowna konserwacja, przy dużym nakładzie pracy i środków
technicznych, obniża wartość dzianiny, osłabia jej strukturę i przyspiesza procesy
degradacji. Pokrowce wykonane z dzianin AEGIS AIR PLUS, MEDICA, ALOE GREEN
POWER, GRAFFITI, TENCEL SILKY FEELING, CASHMERE BEAUTY, DISNEY,
BAMBOO można prać ręcznie, czyścić miejscowo za pomocą np. mokrej gąbki lub w

pralkach i pralnicach w temp. do 60C. Stosować program do dzianin delikatnych, bez
wirowania i suszenia w suszarkach automatycznych. Zaleca się stosowanie programów do
pokrowców o ile są dostępne. Stosowanie środków chemicznych jest dopuszczalne tylko
po uprzednim wykonaniu testów w miejscach słabo widocznych. Dopuszcza się
zastosowanie nadchlorku etylenu oraz wodnego roztworu węglanu fluoru. Po praniu lub
czyszczeniu miejscowym pokrowiec zaleca się wysuszyć w pozycji poziomej w
temperaturze pokojowej. Stosowane na wyrobach symbole dotyczące konserwacji podają
zawsze najwyższą granicę czynności konserwacyjnych.
6. Zaleca się systematyczne odplamianie pokrowców, co pozwoli uniknąć częstego
powtarzania procesów czyszczenia lub prania i niszczenia dzianiny. Odplamianie należy
przeprowadzić możliwie szybko po zauważeniu śladu na pokrowcu. Świeże plamy dają się
łatwiej usunąć a wilgoć z plamy nie zdąży przeniknąć w głąb produktu.
7. Materace wraz z wkładem lateksowym mogą być czyszczone za pomocą ręcznych
parownic, odkurzaczy do tapicerki i zawierajacych lampę UV oraz wilgotnych ścierek z
miękkiej dzianiny lub gąbek. Czyszczenie parą lub wodą winno być wykonywane w
pomieszczeniach dobrze wentylowanych a użytkowanie materaca jest możliwe dopiero po
całkowitym osuszeniu wkładu.
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