
Porszórt felszínek – alumínium- és galvanizált acél vázak 

A felületet óvatosan tisztítsa meg vízzel és gyenge tisztítószerrel a szennyeződéstől és a 

fröccsenésnyomoktól, a bútor felszínét mikroszálas törlőkendővel vagy szivaccsal törölje át! Ha a 

felületen maradó vizet szárító törlőkendővel (mint amilyet autómosáskor szokás használni) távolítja 

el, cseppmentessé teheti azt. 

A vázat vonja be folyékonyviasz-réteggel, hogy védje az UV-sugárzástól és a nedves vagy sós levegő 

káros hatásaitól! Ne használjon súroló hatású anyagokat vagy szereket a tisztításhoz, mert ezek 

sérülést okozhatnak a porszórt felszínen, kérjük, ne használjon fémszivacsot vagy súroló hatású 

tisztítószereket a porszórt felületeken! 

A szövet karbantartása kültéri használt esetén 

Kültéri használat esetén a foltok és a szennyeződések megjelenése elkerülhetetlen. Kültéren hagyva 

és kitéve az időjárásnak: a szövet gyorsan beszennyeződhet. Azt javasoljuk, hogy a bútort tartsa 

letakarva, a párnákat pedig használaton kívül tárolja száraz, szellős helyen, hogy a környezeti 

körülmények ne tehessenek kárt a szerkezetében! (Ezáltal elkerülhetők az olyan foltok és 

szennyeződések, amik pl. a lehulló levelektől vagy törmeléktől, madaraktól, fröccsenésekből 

kifolyólag stb. származnak.) 

Óvatos mosás és folttisztítás 

1. Távolítsa el azokat a szennyeződéseket, amik nem tapadtak a felületre! 

2. Tiszta, száraz törlőkendővel itasson fel (de ne dörzsöljön) minden, folyadék kiömléséből eredő 

foltot! 

3. Keverjen 1:16 arányban langyos vizet enyhe tisztítószerrel (a víz hőmérséklete maximum 40°C 

legyen), 

4. spriccelje rá vagy szivaccsal vigye fel az előkészített tisztítószert! 

5. A tisztításhoz használjon szivacsot, puha törlőkendőt vagy puha sörtéjű kefét! 

6. Mossa le bő vízzel a tisztítószer maradékát! 

7. Hagyja szabad levegőn száradni a szövetet! 

Tikfa 

A Sensum bútoroknál nem használnak semmilyen felületkezelő anyagot a tikfákon. Minden tikfából 

készült termék természetes felületkezelésen esik át, legfeljebb homokkal csiszolják meg kíméletesen. 

Javasoljuk, hogy a bútort természetes módon, felületkezelés nélkül használja, évente csak egyszer 

vagy kétszer tisztítsa meg alaposan vízzel és enyhe tisztítószerrel! A tikfa bútorok esetében javasoljuk, 

hogy néha finoman dörzsölje át homokkal, hogy lecsiszolja az esetlegesen kitüremkedő rostokat, 

hogy ezáltal sima felületet biztosítson! Semmilyen körülmények között nem szabad magasnyomású 

vízsugárral mosni, mert az károsítani fogja a tikfa felületét, és durva tapintásúvá teszi a bútor 

felszínét. 

Mivel a tikfa természetes olajokkal rendelkező fafajta, festése vagy lakkozása nem lehetséges. 

Semmilyen lakk- vagy festékfajta nem tapad megfelelően a bútor felszínéhez, ezért a későbbiekben 

az le fog peregni róla. Rendszeres olajozás esetén, a felszínen maradó olajrétegben penész 

telepedhet meg, ami fekete színű elszíneződéshez vezethet, ezt az elszíneződést csak erőteljes 

homokszemes csiszolással lehet eltávolítani a felületről. 


