Tips voor meubelonderhoud

□easy clean systeem

Indien uw zitmeubels zijn voorzien van het Ligusta Easy Clean Systeem dan kunt u de zittingen eenvoudig uitnemen om de naden
en randen tussen rug, zitting en armleggers schoon te maken.
Door de uitneembare zitelementen ( bijvoorbeeld van een bank ) regelmatig te verwisselen, voorkomt u ongelijkmatige slijtage.

□zitcomfort

Doorgaans past Ligusta brandvertragend koudschuim toe in alle zitmeubelen. Behalve veiligheid geeft koudschuim ook een prima
zitcomfort. De hardheid van schuim, daalt in de eerste periode van
6 maanden met ca 15% om zich daarna te stabiliseren.

□hout met standaard lakafwerking (fineer en massief)

Schoonhouden met een katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een licht sopje (indien nodig met
Muscle) en daarna afnemen met een droge doek of zeem. Altijd in de richting van de houtnerf werken. Gebruik nooit was,
washoudende middelen, ammoniak- of alcoholhoudende middelen (bijv Glassex of allesreinigers) of middelen met een schurende
werking! Direct zonlicht kan het hout doen verkleuren.

□kleurlak met standaard lakafwerking en HPL afwerking

Schoonhouden met een katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek (warm water!) of met een licht sopje (indien
nodig met Muscle) en daarna afnemen met een droge doek of zeem. Gebruik nooit was, washoudende middelen of middelen met
een schurende werking! Ook geen ammoniak- of alcoholhoudende middelen zoals Glassex of allesreiniger. Plaats geen hete
voorwerpen zoals pannen etc. direct op het hout of HPL-blad van de tafels, hierdoor kunnen kringen ontstaan. Heeft u voor hout
met een donkere kleurbeits gekozen, weet dan dat beschadigingen sneller zichtbaar kunnen zijn daar hout van nature een lichte
kleur heeft.

□chroom/ rvs

Wrijven met een zachte droge doek of schoonmaken met een licht sopje volstaat. Eventueel licht bevochtigen met spiritus. Nooit
middelen gebruiken met een schurende werking. Eens per jaar inwrijven met zuurvrije vaseline geeft extra bescherming.
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□meubelstoffen

Stofvrij houden met een zachte borstel of stofzuiger. Schoonmaken met een schuimmiddel. Voor vlekken in het algemeen zijn in dit
kort bestek moeilijk aanwijzingen te geven. Voor alle middelen geldt: eerst voorzichtig op een niet direct zichtbare plaats proberen.
De middelen nooit overvloedig gebruiken om doorlopen van de kleur te voorkomen en de schuimrubberonderlaag niet aan te
tasten.
Meubelstoffen slijten in het gebruik. Dat is niet te voorkomen. De mate waarin dit gebeurt, is echter afhankelijk van verschillende
factoren. Vanuit de praktijkervaring wijzen wij u op enkele punten die meubelstoffen extra zwaar belasten of aantasten.
• armbanden, polshorlogebandjes en gespen kunnen leiden tot extra slijtage
• een sleutelbos of portemonnee in de achterzak verhoogt de slijtage van de stof
• regelmatig schoenen op de bank of de gewoonte om een been op te trekken en op de voet te gaan zitten verhogen de
slijtage.
• de stugge stof van spijkerbroeken en andere jeanskleding belast de meubelstof zwaarder dan bijvoorbeeld zachte, wollen
kledingstoffen.
Kleding met donkere wassing ( bijv. jeans ) kan afgeven op de stoffering. Dit is bij ernstige vervuiling niet meer schoon te
krijgen.
• zand is scherp en doet een meubelstof sneller slijten.
• een stof kan door vocht minder sterk worden, bijvoorbeeld bij transpiratie.
• bij gebruik van bepaalde medicijnen kan transpiratievocht stoffen bevatten die meubelstoffen aantasten
• wanneer een stof stuk is gegaan door een scherp voorwerp, of door onkundig gebruik, is dit geen slijtage, maar een
beschadiging.

□meubelstoffen reinigen
Kunstleer

Vervuiling/ onderhoud: met schone micro-vezeldoek of borstel met zeepwater inwrijven en daarna weer afspoelen/ schoonwrijven
met schoon water. Nooit alcoholhoudende schoonmaakmiddelen gebruiken zoals allesreiniger, “ Glasex” en “Dettol”.
Schoensmeer, cosmetica, inkt:
Koffie, thee en melk:
Jam, vruchten en -sap:
Bloed, urine:
Groenten:
Alcoholische dranken:

Reinigen met Nirocleaner
Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier, daarna reinigen met zeepwater,
daarna eventueel Nirocleaner.
Zoveel mogelijk verwijderen met een lepel en daarna deppen met lauw water.
Verwijderen met zeepwater, eventueel met Nirocleaner.
Schoonmaken met lauw water.
Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier, daarna reinigen met water
en eventueel Nirocleaner.

WOL
De vlek altijd zo snel mogelijk verwijderen! Meestal kunnen vlekken en vervuilingen worden schoongemaakt met een pH-neutraal
afwasmiddel, opgelost in lauw water in de normale dosering ( volg de instructies op de fles ).
Wrijf voorzichtig met een schone, witte doek. Daarna telkens met een droge (thee-) doek of keukenrol tegen de stof drukken, zodat
vocht en verontreiniging worden geabsorbeerd.

POLYESTER/ TREVIRA
Bij een ingedroogde vlek altijd de overtollige resten met de hand of borstel verwijderen. Daarna de vlek stofzuigen. Verwijder de
vlek vervolgens met een neutraal reinigingsmiddel, schoonmaakazijn of evt. zeepsop.
Daarna altijd goed met schoon water naspoelen en met een droge (thee-) doek of keukenrol tegen de stof drukken zodat het vocht
wordt opgenomen.
Bloed, braaksel, cosmetica:
Koffie, thee en melk:
Jam, vruchten en -sap:
Urine:
Slasaus, mayonaise, mosterd:
Alcoholische-, frisdranken:
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Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier of lepel, daarna reinigen met sopje van lauw water
met zacht wasmiddel ( alkalivrij, PH 7 )
Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier, daarna reinigen met sopje van
lauw water met zacht wasmiddel .
Zoveel mogelijk verwijderen met een lepel en daarna deppen met lauw water.
Lauw water met zout.
Schoonmaken met witte keukenazijn.
Zoveel mogelijk verwijderen met vloeipapier, daarna reinigen met sopje van
lauw water met zacht wasmiddel.
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Algemeen
Het vuil opzuigen of afnemen met een schone, witte doek, voordat het indringt. Vocht eerst opnemen met vloeipapier (keukenrol).
De vlek van buiten naar binnen opnemen. Altijd nawassen met schoon water. Droog na het verwijderen van de vlek de plek met
bijvoorbeeld een keukenrol.
Zelfgemaakt sopje: 1 deel zacht afwasmiddel + 1 deel soda mengen met 18 delen water en dit mengsel opkloppen. Met een
uitgeknepen kunststof spons gelijkmatig opbrengen ( bij poolweefsel: met de vleug mee ).
I Minuut inwerken en met schone witte doek verwijderen.
Altijd nawassen met schoon water (!) om zeepresten/ residu te verwijderen. Zeepresten zorgen voor sneller vervuilen.
Gebruik geen chemicaliën op stof of kunstleer zoals oplosmiddelen, vlekkenverwijderaar, huishoudelijke middelen zoals
allesreiniger, terpentine of thinner, middelen met een schurende werking (!), chloor, alcohol, polijstmiddel, ammoniak of chemische
reinigingsmiddelen. Deze kunnen het materiaal onherstelbaar beschadigen.
Intensief gebruik betekent ook dat de meubelstoffen intensiever schoongemaakt dienen te worden!
Nirocleaner is via de mail (info@instyleconcepts.nl) of telefonisch 0522-244 999 eenvoudig te bestellen.

□constructie

Ligusta besteedt erg veel aandacht aan de constructie van haar meubels. Een sterke constructie die bedoeld is voor intensief
gebruik, echter niet voor onbekwaam gebruik of vernieling. Daar is niets tegen opgewassen.
Als voorbeeld: stoelen hebben altijd enkele “zwakke plekken” zoals voorpoten en armleuningen. Als de stoel met brute kracht op de
voorpoten landt kan de poot breken bij de montageconstructie. Of, als er zijwaarts aan de armleuning wordt getrokken (met iemand
in de stoel! ), kan de armleuning afbreken.

meubelcollectie voor de zorg
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