Datablad

HOOGGLANSMAGIC
Super fijne, speciale proWIN microvezeldoek voor gevoelige hoogglans oppervlakken.

Producteigenschappen
proWIN HOOGGLANSMAGIC blinkt uit door zijn extreem fijne vezelstructuur. Deze maakt alle hoogglans
fronten prachtig schoon en laat ze stralend glanzen. De doek werd door een onafhankelijk instituut aan
een speciale schuurtest onderworpen. Ook na meerdere proeven kwamen er zeer goede
reinigingsresultaten uit de bus en waren er geen krassporen zichtbaar op de oppervlakken van de
materialen. Dit maakt proWIN HOOGGLANSMAGIC zeer geschikt voor gevoelige hoogglans oppervlakken.
De opdruk op de achterkant wordt gemaakt middels een bijzonder drukproces (sublimatiedruk).
Hierdoor wordt de kleur in de vezel "verhit" en zit vast in de moleculen van de microvezel. Hierdoor
ontstaat er geen negatieve beïnvloeding van de vezelkwaliteit.

Toepassingsbereik
Meubels met hoogglans fronten of hoogglans tegels - ze zijn niet meer weg te denken uit de moderne
woonruimte. Ze zorgen voor glans en ruimte, maar hebben wel speciale verzorging nodig aangezien
hoogglans oppervlakken erg gevoelig zijn. Krassen kunnen al snel het mooie uiterlijk verstoren. Bij de
reiniging is het daarom belangrijk om niet alleen schone doeken te gebruiken, maar ook te kiezen voor
doeken die speciaal voor deze oppervlakken ontworpen zijn. Onze proWIN HOOGGLANSMAGIC voldoet
aan de kwaliteitseisen voor dit gebruik. Overtuig uzelf!
Houdt bij het reinigen van uw objecten altijd rekening met de productinformatie van de fabrikant.

Toepassing
Bevochtig de schone doek en knijp deze stevig uit (vochtig). Veeg de oppervlakken vervolgens zonder
grote druk af. Let er altijd op dat u alleen schone doeken gebruikt, want opgenomen vreemde deeltjes
in de doek kunnen leiden tot beschadiging van de oppervlakken.
Tips:
Hoewel het stiksel met een zacht katoenen garen genaaid is, dient de naad vanwege technische
redenen ter voltooiing op de hoeken "vastgelast" te worden. Bij zeer gevoelige oppervlakken adviseren
wij om contact met de naad, vooral de naad op de hoeken van de doek, te vermijden. Door de doek op te
vouwen kan dit voorkomen worden.
Hoogglans oppervlakken hebben ook speciale, zachte reinigingsmiddelen nodig. Hiervoor willen wij u
onze proWIN SOFTCLEAN adviseren. Met water verdund reinigt het zacht en ecologisch mild.

Reinigingsinstructies
proWIN HOOGGLANSMAGIC is probleemloos machinewasbaar tot een temperatuur van 60 °C. Speciale
wasmiddelen zijn bij uitstek geschikt voor microvezelproducten zoals onze proWIN CLEANTEX
Textielbalsem of proWIN PROACTIVE Functioneel wasmiddel. Deze reinigen en verzorgen de speciale
vezels bijzonder effectief en mild. Bleekmiddelen en wasverzachters kunnen de eigenschappen van de
vezels negatief beïnvloeden. Vandaar dat deze niet gebruikt mogen worden. Omdat microvezelweefsel
gemakkelijk pluisjes en draadjes vasthoudt, dienen deze vezelproducten gewassen te worden in een
waszakje (proWIN WASZAKJE). Was uw microvezeldoeken regelmatig - zo behouden ze hun
eigenschappen en u voorkomt beschadiging van uw oppervlakken door ingesloten krassende materialen.
Microvezeldoeken zijn hittegevoelig, vandaar dat ze niet geschikt zijn om in de wasdroger te drogen.
Daarom mogen ze ook niet gestreken worden.
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Houd s.v.p. altijd rekening met het wasvoorschrift op het betreffende wasetiket.

GROOTTE / KLEUR:
32 cm x 32 cm /@groen

Samenstelling
82 % polyester / 18 % polyamide
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