PLEJE / VEDLIGEHOLDELSE / TIPS
AKVA plejemidler
Long Life
Long Life er et desinfektionsmiddel, som holder vandet i madrassen rent. Tilsættes, når
vandmadrassen er påfyldt vand. Long Life er virksomt i et år. Ved køb af Long Life udfyldes
pleje- og serviceskemaet bagerst i dette hæfte med dato og stempel.
Vinyl Wash
Fjerner urenheder fra vandmadrassens overflade, som rengøres fire gange årligt.
Akva Guard
Påsmøres vandmadrassens overflade efter brug af Vinyl Wash. Akva Guard holder madrassen
smidig i længere tid.
Akva Quiet
Fjerner luftbobler fra vandmadrassen og reducerer derved skvulpelyde. Vandmadrassen tømmes
for luft, og evt. overskydende luft fjernes derefter ved tilsætning af Akva Quiet.
Air Extractor
Bruges til at tømme vandmadrassen for luft efter opstilling af sengen.

Vedligeholdelse af træramme
Rengøring og pleje af sæbebehandlet bøg
1. En spiseskefuld sæbespåner blandes med ca. 1 liter 50° C varmt vand.
2. Påfør forsigtigt sæbevandet med en bomuldsklud.
3. Tør efter med en fugtig klud.
Den første behandling skal ske ca. en måned efter monteringen. Derefter skal træet rengøres og
plejes efter behov.
Rengøring og pleje af olieret og vokset træ
Den medfølgende plejevoks er et universel efterbehandlings- og plejemiddel på basis af
naturlige olier med tilsætning af bi- og carnauvoks. Plejevoksen er velegnet til alle træ- og
møbeloverflader samt til opfriskning af voks-, olie- og lakbehandlede flader.
Fjerner diverse pletter (bl.a. vandskjolder) samt ikke vandopløselige pletter.
1.
2.
3.
4.

Løse urenheder fjernes med en tør klud.
Påfør et tyndt lag voks med en bomuldsklud.
Fordel voksen grundigt og lad den tørre i ca. 10 minutter.
Træet efterpoleres forsigtigt.

Ingen fare for selvantændelse. Brugte klude kasseres efter brug.
Den første behandling skal ske umiddelbar efter monteringen. Derefter skal træet rengøres og
plejes efter behov.
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Rengøring og pleje af tekstiler og læder
Tara/
Caballero

Må kun håndvaskes ved højest 40° Stryges ved maks. 150° Tåler ikke
klorblegning, rensning eller tumbletørring.

Nantes

Tåler normal rensning i perchlor, mineralsk terpentin og lignende. Tåler ikke
strygning, klorblegning eller tumblertørring.

Terco

Må ikke vaskes, tåler kun skånsom rensning i perchlor, stryges ved lav varme

Baltico
uni

Tåler kun skånevask ved 30° Tåler normal rensning i perchlor, mineralsk
terpentin og lignende. Stryges og tumbles ved lav varme.

Baltico
mønstret

Tåler kun normal rensning i perchlor

Læder

Rengøres med en blød klud evt. opvredet i demineraliseret vand. Brug aldrig
opvaskemidler, sulfo, opløsningsmidler eller andre rensemidler på læder.

Kunstlæder Rengøres med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat en mild universal-sæbe.
Brug aldrig stærke midler, polish eller voks.

Tips
LUFT- OG/ELLER LUGTGENER
Sammensætningen af drikkevand er forskellig fra landsdel til landsdel. I sjældne tilfælde kan
denne sammensætning føre til en forstyrrelse i vandets biologiske balance, som så kan
forårsage dannelse af luft- og/eller lugtgener i vandmadrassen.
Dannes der pludselig luft i vandmadrassen, skal denne udluftes og tilsættes Akva Quiet. Opstår
problemet gentagne gange, følg da nedenstående procedure for lugtgener i vandmadrassen.
Såfremt der opstår en ubehagelig lugt fra vandmadrassen, skal denne tømmes hurtigst muligt.
Derefter tilsættes 3 flasker Long Life, og vandmadrassen fyldes igen. Vær opmærksom på at
slangen skal være renskyllet ved den nye påfyldning. Se vejledning for madrasser.
Lugten kommer aldrig fra selve materialet, som vandmadrassen er lavet af. Derimod kan for sen
eller slet ingen påfyldning af Long Life samt brug af andre plejemidler end dem, der anbefales i
dette hæfte, være mulige årsager til problemet.
DIVIDER
Hvis divideren i en Soft Side seng er blevet trykket flad, lynes toppen af og divideren trækkes
op, så den igen får sin normale form og placering.
VINYLLUGT
En ny vandmadras kan de første par uger lugte af vinyl. Lugten forsvinder af sig selv, men kan
formindskes ved brug af Vinyl Wash og Akva Guard.
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