Karasek termékek

Bermuda és Florida termékek összeszerelése és tisztítása

Összeszerelés
Lehetőség szerint az árut egy kézikocsi, esetleg egy targonca segítségével rakodják
le. Vigyázat: a targonca lehet hogy gyorsabb, azonban fennáll a sérülés veszélye!
Ideális esetben előre meg kell adni a helyet, ahová az árut helyezik, azonban először
mindenképp az alsó vázakat kell felállítani. A gyártó már a gyárban elhelyezi az
egyik oldalon a csavart és a biztonsági anyát (rendszerint mindkét csavar a
csomagban van). Azután már csak rá kell akasztani a kosarakat és a második
csavarral+anyával rögzíteni. A legjobb, ha egy 10-es méretű racsnis kulcsot és egy
megfelelő csavarhúzót használnak.
Fontos: csak annyira húzzák meg a csavarokat, hogy az anya jól fogjon, és
rendesen, erősen tartson. Ha túl szorosra húznák, az u-profil benyomódik, és az ágy
deformálódhat.
Az ágyak így már használatra készek. Miután azonban a huzatokat aránylag feszesre
varrják, ajánlatos a kosarakat ülőpozícióba nyitni és ellenőrizni. Ha úgy tűnik, hogy az
ágy össze akarna csukódni, egyszerűen rá kell ülni, ill. finoman érzéssel még egyszer
vissza kell nyomni.

Tisztítás
Az időjárásnak és víznek ellenálló „KARATEX” nevű különleges szövet igen könnyen
tisztítható. Általában elegendő hideg, vagy kézmeleg vízzel, slaggal lelocsolni.
Erősebb szennyeződés esetén szivaccsal vagy puha kefével valamint enyhe, pHsemleges, PVC tisztítására alkalmas mosószerrel lehet tisztítani, majd tiszta vízzel
leöblíteni. Semmi esetre sem szabad súrolószert, lúgos vagy klóros hatású tisztítószert
használni. A vegyszerek és tisztítószerek hatása miatt bizonyos idő után kisebb
elszíneződés keletkezhet az anyagon; ez azonban nem befolyásolja a „KARATEX“
szövet szilárdságát.
Uszodák, fedett úszócsarnokok esetében a fellépő klórtartalom miatt ajánlatos a
napi vizes leöblítés slag használatával, majd ezután összecsukva hagyni kell a
székeket száradni.
Nagynyomású tisztítóberendezés: korlátozottan használható. Az anyag felületének
megóvása és idő előtti elöregedésének megakadályozása érdekében minimális
nyomás mellett legfeljebb 40°C hőmérséklet beállítása szükséges. A fúvókát
legalább 50 cm távolságra kell tartani az anyagtól, ellenkező esetben a kiáramló víz
károsíthatja a szövetet.
Gőzös tisztítóberendezés: Ehhez az anyaghoz nem használható. Ennél a
berendezésnél ugyanis 100°C-nál magasabb hőmérsékletek fordulhatnak elő,
amelyek a szövet lágy PVC felületét károsítják.

