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zobrazení barvy koženky na monitoru a z tiskárny nemusí odpovídat skutečnosti      displayed leatherette color on monitor and from printer may not correspond to reality

vysoce kvalitní koženka, odolná vůči bakteriím, virům, ohni, skvrnám, krvi, moči, oleji, stálá na světle, pro interiéry i exteriéry, povrch 100% Vinyl, podklad 
100% Polyester Hi-Loft, hmotnost 935 g/bm, šířka cca 137 cm, otěruvzdornost >300.000 cyklů Martindale, nehořlavost dle EN 1021 1&2, ECE R 118.02  
Anx. 6 – 8, DIN 4102 B2, ÖNORM B 3825/I & A 3800/I, PERMABLOK protection, ISO 14001, REACH, RoHS
high-quality leatherette, resistant to bacterias, viruses, flame, stains, blood, urine, oils, light stable, indoor and outdoor use, topcoat 100% Vinyl, backing 
100% Polyester Hi-Loft, weight 935 g/lin.m., width ca 137cm, abrasion resistance >300.000 Martindale cycles, flame retardancy EN 1021 1&2, ECE R 118.02 
Anx. 6 – 8, DIN 4102 B2, ÖNORM B 3825/I & A 3800/I, PERMABLOK protection, ISO 14001, REACH, RoHS

Koženku SILVERTEX je vhodné pravidelně čistit vlhkým bavlněným hadříkem, pH neutrálním mýdlem s vlažnou vodou v poměru 1:9. K čištění nepoužívejte 
žádné silné a drsné prostředky a prostředky obsahující rozpouštědla, politury, vosky či chemické čističe. Používejte jen speciální čistící prostředky pro čištění 
PVC koženek. Znečištění zejména od kuličkových psacích per, kávy, vína, krve nebo džínoviny by mělo být odstraněno okamžitě, protože později usazenou 
skvrnu již nepůjde v některých případech zcela odstranit.
Leatherette SILVERTEX is proper to clean regularly with a cotton rag, pH neutral soap with calm water in a mixture of 1:9. Do not use strong detergents, 
solvent cleaners, polish, wax and patent chemicals or other products. Use only special cleanings for PVC leatherettes cleaning. Some stains like ball pen, 
coffee, wine, blood and also jeans, should be cleaned immediately to avoid any permanent absorption into the vinyl.
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