
PERMAGUARD®

Vinyl

Polyester Backing

(Bild från Spradling)

Permaguard® fungerar som en osynlig barriär mot fläckar som gör underhållet enkelt. De flesta 
fläckar försvinner lätt med en torr trasa, svårare fläckar tas bort med hjälp av en blandning av
isopropanol och vatten. Bortsett från att fläckar tas bort på ett ögonblick så är Permaguard®
även mycket resistent mot skrap, skav och nötningar. 

Care and cleaning guide:

Steg 1. Använd en torr vit trasa när fläckarna är nya - fläckarna försvinner direkt

Steg 2. Envisare fläckar tas bort med en mix av isopropanol (max 91 %) och rent vatten. 

Steg 3. Skölj noggrannt med vatten.

Steg 4. Torka med en torr trasa

Steg 5. För fläckar som kräver steg 2, använd en mjuk bomullstrasa och gnugga på fläcken i 
cirklar 10 gånger. Torka med en torr mjuk bomullstrasa och titta på resultatet.

Dessa tyger är belagda med Permaguard:
- Beluga
- Marlin
- Zander

PERMAGUARD®

- Fläckskydd och långtidsprestanda

Informationen i denna rengöringsguide hänvisar till PERMAGUARD®s prestanda i specifika tester genomförda under laboratorieförhållanden. Resultat kan variera under faktiska för-
hållanden. Denna informationen är ingen garanti och befriar inte användaren från ansvaret för korrekt och säker användning av produkten och alla rengöringsmedel. Användandet av 
vissa rengöringsmedel kan vara skadligt mot vinylens utseende och livslängd. Spradling, OC Oscarson och deras återförsäljare tar inget ansvar för effekter som uppstår från användning 
av sådana rengöringsmedel. Spradling®s produkter som är behandlade med PERMAGUARD®s skyddande finish är resistenta mot de vanligaste fläckarna. Emellertid har befintliga 
färgämnen och pigment i vissa färgämnen förmågan att skapa en permanent fläck om den inte behandlas ordentligt. Vänligen ta del av våra rengöringsinstruktioner för mer detaljer.

Vissa färgämnen i kläder och accessoarer (likt de som används i denimjeans) kan migrera till ljusare färger. Detta fenomenet ökar med fuktighet och temperatur och är oåterkalleligt. 
SPRADLING International GmbH och EURO SPRADLING S.L.U. tar inget ansvar för färgmigrering orsakad av främmande ämnen och eventuella permanenta fläckar som uppstår av detta 
fenomenet.

Spradlings produkter tillverkas enligt högsta standard, som beskrivs i deras produktspecifikationer. Vid tillverkning av färdiga produkter kan uretanskumlaminat som kommer i kontakt 
med vinyler skada eller missfärga dem. Speciellt kan vissa uretanskum orsaka gulning och det är klokt att ange de som är kompatibla med vinyler. Vanligen är BHT- och BHEB-fritt 
uretanskum med låg amin-volatilitet tillfredsställande.


