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INSTRUKCJA KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

®Alcantara  jest zarejestrowanym znakiem towarowym tkaniny 
nowej generacji produkowanej wyłącznie przez Alcantara S.p.A.

®Elegancka i praktyczna Alcantara  jednocześnie łączy w sobie 
delikatność, subtelność, bogactwo kolorów, wyjątkową trwałość i 
łatwość w utrzymaniu. 
Może ona zostać zastosowana w produkcji innowacyjnych i 
prestiżowych mebli, jako obicie wnętrz samochodów oraz w branży 
fashion i odzieżowej.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE BIEŻĄCE 

®Aby jak najdłużej zachować piękno tkaniny Alcantara  zaleca się 
regularne czyszczenie, jednakże podczas czynności 
pielęgnacyjnych należy unikać zbyt energicznego wycierania i 
stosowania urządzeń na parę.

CZYSZCZENIE CODZIENNE 

®Tkaninę Alcantara  wystarczy przeczyścić jeden raz dziennie 
miękką szczotką, suchą ścierką lub odkurzaczem.
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CZYSZCZENIE TYGODNIOWE 

Po odkurzeniu tkaniny Alcantara® należy przetrzeć ją białą lekko 
zwilżoną bawełnianą szmatką. Nie należy stosować nasączonych 
szmatek/papieru z nadrukiem, gdyż mogą pozostawiać atrament na 
tkaninie. 

CZYSZCZENIE ROCZNE 

W przypadku obić, które można ściągnąć, tkaninę należy wyprać w 
pralce, stosując się do zaleceń zawartych w dalszej części instrukcji 
(ogólne zasady dotyczące prania).
Jeżeli nie można ściągnąć obicia, należy zastosować odpowiednie 

®środki czyszczące do tkanin Alcantara , których lista zamieszczona jest 
na stronie internetowej:www.alcantara.com.
W sytuacji braku wspomnianych środków należy wykonać następujące 
czynności: odkurzyć dokładnie tkaninę, namoczyć w czystej wodzie 
miękką szmatkę lub gąbkę, wycisnąć dokładnie i przetrzeć nią całą 

®powierzchnię tkaniny Alcantara , zwracając uwagę, aby materiał nie 
przemókł na wylot. Powtórzyć czynność przecierania zamoczoną 
szmatką w czystej wodzie i pozostawić tkaninę do wysuszenia (na całą 
noc). Po wyschnięciu, aby ożywić barwy tkaniny, zaleca się wykonanie 
delikatnego szczotkowania szczotką z miękkim włosiem.  
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PLAMY ROZPUSZCZALNE W WODZIE

®Zaleca się stosowanie środków czyszczących do materiałów Alcantara , 
które są podane na stronie internetowej www.alcantara.com. Jeżeli nie 
dysponujemy takimi środkami, należy użyć, w zależności od rodzaju 
plamy, wodę, sok z cytryny, alkohol etylowy(do likierów), postępując 
zgodnie z poniższymi wskazówkami:     

Sok owocowy, marmoladę, żelatynę, syrop, ketchup: najlepiej wywabia 
się letnią wodą. Po usunięciu zanieczyszczenia należy przepłukać 
dokładnie zaplamione miejsce czystą wodą i osuszyć.
Plamy z krwi, jajek, kału i moczu należy usuwać zimną wodą. Następnie 
dokładnie przepłukać czystą wodą i osuszyć. Nie należy używać ciepłej 
wody, gdyż powoduje ona ścinanie się wymienionych substancji.
Likiery, wina piwo i herbatę usuwa się letnią wodą. Jeżeli nadal 
pozostanie kolorowa plama, należy użyć soku z cytryny, a następnie 
dokładnie przepłukać zabrudzone miejsce.
Plamy z ołówka kopiowego, kakao, czekolady, z ciastek kremowych, 
lodów, musztardy, należy usuwać przy pomocy letniej wody i dokładnie 
przepłukać czystą wodą. 
Aby usunąć plamę po occie, żelu do włosów, sosie pomidorowym, kawie 
z cukrem należy użyć soku z cytryny, przemyć zabrudzone miejsce 
letnią wodą, a następnie dokładnie przepłukać. 
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