Zajímavosti o péãi o plavky
Materiály
Dorlastan
Známka kvality pro vysokov˘konná elastanová vlákna znaãky
Bayer.

Vlastnosti materiálu:

Dbejte prosím následujících
pokynÛ:
1. Pozor na mechanická po‰kození:
Pﬁi oblékání a svlékání mohou ‰perky nebo nehty látku
po‰kodit; ãasté sezení na betonu nebo jiném drsném

• funkãní móda na koupání
• trvalá elasticita

povrchu (dﬁevo, kameny, atd.) zapﬁiãiÀuje vytaÏení jem-

• vysoká odolnost proti chlóru
• odolnost proti svûtlu

pÛvodnû hladké tkaniny.

n˘ch vláken z látky a tím dochází k poru‰ení povrchu

2. Pozor na chemické prostﬁedky:

• drÏí tvar

Dlouhodobé pÛsobení kosmetick˘ch prostﬁedkÛ (napﬁ.

Lycra

tuky, oleje, kyseliny, alkohol) nebo silného potu mÛÏe

Známka kvality pro vysokov˘konná elastanová vlákna znaãky DuPunt.

Vlastnosti materiálu:
• ‰piãková kvalita
• symbol pro módu
• spolehlivá znaãka pro:
- volnost pohybu

mít vliv na elastická vlákna, ze kter˘ch jsou plavky zhotoveny. Plavky nenechávejte dlouho namoãené v
roztoku s pracím prostﬁedkem a vÏdy je dÛkladnû vymáchejte. Vysoce chlorovaná voda ve spojení se sluneãním svûtlem zpÛsobuje vyblednutí barev a sniÏuje
elasticitu vláken.

- elasticitu
- komfort
- pﬁizpÛsobení
- trvalou kvalitu

3. Pozor pﬁed odíráním:
Lesklá vrstva na povrchu nûkter˘ch modelÛ je choulostivá na odûr, obzvlá‰tû za mokra.
Prosíme, snaÏte se jakémukoliv odírání bezpodmíneãnû

Je vÛbec nutné o plavky peãovat?

zabránit.

V této otázce si je mnoho zákazníkÛ nejist˘ch:

DÛleÏité tipy:

Mnozí dokonce vûﬁí, Ïe o plavky se nemusí peãovat
vÛbec, protoÏe se pﬁece pﬁi kaÏdém pouÏití namáãí do
vody! Správná péãe o plavky je v‰ak velice dÛleÏitá.
Tím se uchová jejich forma, Ïivotnost a vysoká záﬁivost

Pﬁed prvním pouÏitím vyperte plavky v roztoku vlaÏné
vody a neutrálního m˘dla a nechte je uschnout - neÏdímat!

barev.

Po kaÏdém pouÏití byste mûli plavky nejprve vyprat v
ãisté vodû a poté v pracím prostﬁedku na jemné prádlo

ál
Ná‰ person dí!
ra
Vám rád po

pﬁi 30°C (prosíme, dbejte mezinárodních symbolÛ na etiketû). Na závûr vymáchejte plavky v ãisté vodû.
Nesu‰te na topení ani v su‰iãce!

