Vzduchové potrubí šité na míru

6. Údržba a záruka
Všechny vyústky vyrábíme z vysoce kvalitních a odolných materiálů bez přísad přírodních vláken. Použitý materiál je
specifikován v průběhu technického zpracování vaší zakázky. Vyústky z PMS, PMI, PLS, PLI, NMS, NMI, NLI, NLS, NMR,
NLW lze prát v běžné průmyslové pračce. Vyústky z materiálů NMF, NHE a NLF perte (čistěte) pouze ručně. Pokud je
vyústka vybavena obručemi, ramínky nebo napínači, pak tyto pevné části před praním vyjměte.
Postup praní:
1. Velmi znečištěné vyústky nejprve odprašte vysavačem
(tlakovým vzduchem, měkkým kartáčem).

Důsledně respektujte symboly údržby na pracích
štítcích všitých u zipů.

2. V pračce perte průmyslovými pracími prostředky
(dávkování podle doporučení výrobce), na 40°C, doporučujeme
odstřeďování na 400 otáček a intenzivní máchání. Podle
stupně znečištění doporučujeme cyklus praní opakovat
dvakrát, případně použít silnější prací prostředek.
Při ručním praní zvolte k tomuto účelu vhodný přípavek.
Nečistoty z vyústek, které nelze prát v pračce lze obvykle
snadno odstranit vysavačem, vlhkým hadrem nebo proudem
vody.
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Prací symboly

3. Pokud to vyžadují provozní předpisy v místě instalace,
přidejte do pracího roztoku dezinfekci. Chemikálie dezinfekčního
prostředku nesmí ovlivnit použitou tkaninu (viz symboly
údržby), dávkování prostředku dle doporučení jeho výrobce.
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Výrobce

4. Po vyprání vyústky dobře usušte a instalujte. Vzduch
procházející vyústkou může být s výhodou použit pro její
dosušení.
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Legenda k symbolům

Kde a kdy byla zakázka vyrobena
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praní v pračce max. teplota 40°C, normální mechanické
působení, normální máchání, normální odstřeďování

9

mírné mechanické působení, máchání při klesající teplotě,
mírné ostřeďování, šetrné praní v pračce, max. teplota
40°C

Záruční lhůta
10 let

tkaniny PMS / NMS / PMI / PMIre / NMI / NMR

t

praní pouze ruční, výrobek se nesmí prát v pračce,
maximální teplota 40°C, opatrná manipulace

2 roky

membránové vyústky, servomotory, tkaniny
NMF / NLF / NHE / NMT

o

2 roky
výrobek se nesmí bělit

s

výrobek se může sušit v bubnové sušičce při nižší teplotě
sušení

d

výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce

n
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(max. 50 cyklů praní)

12 měsíců

tkaniny PLS / NLS / PLI / NLI / NLW
jiné než uvedené tkaniny,
netkaninové doplňky (zipy, háčky apod.),
potisky, montážní a doplňkový materiál

Záruční lhůta začíná dnem prodeje.
Podmínkou záruky je dodržení všech předaných pokynů
pro montáž a údržbu, jakož i obecných zásad údržby
vzduchotechnických zařízení a filtrace přiváděného
žehlení při max. teplotě 110°C, opatrně při žehlení vzduchu minimálně EU3. Pokud více než 50 % průtoku
s parou
vzduchu prochází skrz mikroperforaci a prodyšnou látku
je další podmínkou prokázané praní nebo čištění (pokud
výrobek se nesmí žehlit, napařování a zpracování parou není praní povoleno) minimálně jedenkrát ročně. Výrobek
je nepřípustné
nesmí být vystaven působení látek, kterého ho mohou
chemicky narušit. Skapávající voda může být zbarvena
výrobek se nesmí chemicky čistit, nesmějí se odstraňovat barvou tkaniny.
skvrny organickými rozpouštědly

Speciální podmínky pro vyústky s potisky
výrobek se může chemicky čistit tetrachloretenem
a všemi rozpouštědly uvedenými pod symbolem F
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1. Teplota okolního prostředí od +10 do + 40 °C.
2. Nežehlit.
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