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1. Nadmiernie tłusta lub nadpotliwa skóra człowieka może agresywnie wpływać na tapicerkę
foteli i krzeseł gabinetowych pozostawiając na obiciach z ekoskóry oleiste plamy, zacieki albo
inne zabrudzenia. Gorszej jakości ubranie klienta / pacjenta również może pozostawiać
zabrudzenia a nawet przebarwienia na tapicerce.

2. Nieostrożne używanie preparatów zawierających mocne pigmenty np. wyciąg z propolisu, azotan
srebra, środki czyszczące zawierające chlor lub tp może być nieodwracalnym skutkiem braku
możliwości wywabienia bądź wyczyszczenia powstałych zanieczyszczeń ekoskóry.

Dezynfekcja tapicerki z ekoskóry.
Do dezynfekcji należy użyć jednorazowych chusteczek do dezynfekcji powierzchni, które nie zawierają 
alkoholu. Zalecane są np. RUCK® chusteczki dezynfekujące bez alkoholu..

Czyszczenie tapicerki z ekoskóry.
Czyszczenie tapicerki powinno nastąpić niezwłocznie po stwierdzeniu zanieczyszczenia. Przynajmniej 
jeden raz w tygodniu należy czyścić tapicerkę foteli i krzeseł.
W tym celu tapicerkę z ekoskóry należy zwilżyć czystą wodą. Następnie po osuszeniu suchą ścierką 
przystąpić do czyszczenia powierzchni za pomocą środka RUCK® preparat lub płyn do czyszczenia 
tapicerki. Na miękką, bawełnianą ścierkę lub z mikrofazy spryskać środek czyszczący i przystąpić do 
czyszczenia tapicerki. W przypadku mocniejszych zanieczyszczeń można użyć delikatnej, białej gąbki 
(tzw. magiczna gąbka), która dzięki swoim mikro porom delikatnie czyści z zabrudzeń.

Co jest niedozwolone?
Używanie środków czyszczących jako koncentrat lub zawierających więcej niż 50% alkoholu. 
Nie używać środków dezynfekcyjnych w sprayu.
Należy uważać by ścierka była czysta oraz by nie była zaprószona drobinkami, piaskiem itp. 
Nie wolno używać szorstkich ścierek ani gąbek.
Nie wolno również stosować zbyt ostrych detergentów jak np. mleczko do czyszczenia.

Niewielkie ślady użytkowania należy traktować jako naturalnie zużywający się produkt podczas jego 
eksploatacji.
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