Hyvä asiakkaamme, kiitos kun valitsit Flexiteekin.
Alla olevien ohjeiden avulla pidät oman Flexiteekisi hyvässä kunnossa vuosikaudet.

FLEXITEEK HUOLTO-OHJEET
Flexiteek-materiaali on luonnostaan likaa hylkivä ä ja sen normaalin likaantumisen
puhdistamiseen riittä ä kä sittely pehmeä harjalla, lä mpimä llä vedellä ja miedolla pesuaineella.
Suosittelemme Flexiteek puhdistusaineiden käyttöä. Flexiteek voidaan tarpeen vaatiessa
myö s puhdistaa painepesurilla.
Flexiteek Cleaner on tehokas pesuaine, joka jättää pinnan puhtaaksi ja rasvattomaksi.
Ohjeet:
1. Sekoita puhtaaseen veteen 1:20 suhteessa tai tarpeen mukaan.
2. Levitä tai sumuta pintaan (sumutinpullo on saatavana erikseen).
3. Pese pinta sienellä tai pehmeällä harjalla.
4. Huuhtele alue pyyhkimällä se vedellä kastellulla mikrokuituliinalla.
Voimakas ja pinttynyt lika voidaan poistaa Flexiteek Deep Clean -puhdistusaineella.
Se on hankausainetta sisältävä puhdistusaine, joka puhdistaa tehokkaasti erittäin likaiset pinnat.
Ohjeet:
1. Kastele puhdistettava alue vedellä ja levitä syväpuhdistusaine sen päälle.
2. Puhdista harjalla tai karkealla sienellä.
3. Huuhtele sen jälkeen runsaalla vedellä, tässä vaiheessa voidaan käyttää myös painepesuria.
Kaikkein likaisimpiin paikkoihin voidaan levittää Deep Cleaniä ilman vettä.
Voit vielä viimeistellä pinnan Flexiteek Wash and Care -puhdistusaineella. Se on 2komponenttituote, joka sekä puhdistaa että auttaa suojaamaan synteettistä Flexiteek 2G -pintaa.
Ohjeet:
1. Sekoita Wash and Care -ainetta 5ml 5 litraan puhdasta vettä
2. Levitä Wash and Care puhdistettavalle alueelle sienellä tai pehmeällä harjalla ja anna tuotteen
vaikuttaa 3-5 minuuttia.
3. Pese tämän jälkeen alue sienellä tai pehmeällä harjalla käyttäen puhdasta vettä.
4. Voit halutessasi vielä pyyhkiä puhtaan pinnan mikrokuituliinalla.

O@ ljy-, punaviini- ja veritahrojen puhdistus on hyvä tehdä mahdollisimman pian, voit käyttää
siinä Flexiteek Deep Cleaniä. Jos tahrat kuitenkin pä ä sevä t kuivumaan, ne voidaan poistaa
hiomapaperilla (P60), jolla hiotaan pintaa syiden mukaisesti. Koska Flexiteek-materiaali on
lä pivä rjä ttyä , hiominen palauttaa pinnan alkuperä isen vä rin. Hiottu alue voi olla jonkin aikaa
vaaleampi kuin ympä rö ivä alue, mutta se palautuu ennalleen nopeasti.
Mustapohjaisista kengistä voi jä ä dä jä lkiä kannen pintaan, nä mä voidaan kuitenkin poistaa
tavallisella vaalealla pyyhekumilla tai tarpeen vaatiessa kevyesti hiomalla hiomapaperilla.
Terä vä korkoisten korkokenkien koroista voi tulla painumia pintaan, joten niiden kä yttö ä
kannattaa vä lttä ä .
Kannella kä ytettä vien irtonaisten tuolien, pö ytien ja muiden kalusteiden jalkoihin on hyvä
laittaa ”huopatassut”, jotta vä ltytä ä n painaumilta. Myö s raskaiden esineiden vetä mistä kannen
pinnalla kannattaa vä lttä ä koska materiaali saattaa naarmuuntua.
Kuumien esineiden asettamisesta Flexiteek -pinnalle saattaa jä ä dä palojä lkiä , nä iden
poistaminen voi niiden syvyydestä riippuen olla hankalaa.
Sä hkö hiomakoneiden kä yttö ä ei suositella, koska ne saattavat aiheuttaa pintaan
epä tasaisuuksia tai vahingoittaa saumoja.
Kemikaalit ja liuottimet, kuten esim. valkaisuaine ja asetoni, saattavat vahingoittaa
materiaalia pysyvä sti. Vahingon sattuessa aine tulee huuhdella vedellä mahdollisimman pian
vä rjä ytymisen estä miseksi. Kemikaalien aiheuttamat polttojä ljet voidaan poistaa hiomalla
hiomapaperilla (P40 ja P60). Nestemä isten pinnoitteiden (maalit, lakat, ö ljy) levitys Flexiteekpinnalle voi saada aikaan sen, että pinta muuttuu liukkaaksi.
Nä illä ohjeilla pidä t Flexiteek-pintasi puhtaana sekä hyvä kuntoisena ja samalla varmistat, että
se kestä ä vuosikausia eteenpä in.

