VASKEANVISNING FOR NOTES AKRYLDUG
Tillykke med din nye Notes dug!
Vi håber, at dugen skaber glæde i dit hjem. I denne vejledning kan du se, hvordan du
passer bedst på din nye Notes dug.
Det, der er rigtig smart ved en Notes akryldug, er at du blot behøver at tørre dugen af
med en blød og fugtig klud med lidt opvaskemiddel på, senest ½ time efter, du har spildt
på den. Så kan du nemlig få pletter af og du kan spare på vand og maskinvask og
dugen kan blive så fin som ny! Det er nemt at bevare dugen flot og ren i lang tid.
Du må ikke skrubbe med svamp eller børste. Det kan akryllaget ikke tåle.
Hvis du har genstridige pletter, kan dugen vaskes i maskine på 40 gr. og der skal du
arbejde lidt mere for sagen, fordi dugen vil krølle noget efter den er vasket. For at få det
bedste resultat skal du undgå centrifugering og stryge dugen tør med et
viskestykke over, mens dugen stadig er fugtig.
Stryg ved 2 prikker. Max. krymp på 2% ved vask i maskine.
Dugen er fremstillet af 100% printet bomuld, der er belagt med et dobbeltlag af akryl.
Det kræver minimal vedligeholdelse, idet den næsten 100% vandtætte overflade også
er olie- og smudsafvisende. Strygning genopretter den olie- og smudsafvisende effekt.
Antiskridlaget på bagsiden er også et akrylmateriale, der holder dugen på plads på
bordet. Dugen er produceret med Økotex standart og indeholder IKKE pvc, phthalater
eller giftige flourstoffer.
40˚C

6 Supergode grunde til at vælge en Notes akryldug:

Du bliver SÅ glad, når du oplever den nye stemning, den giver i dit hjem.
Du kan skåne dit fine træbord fra pletter og fedtede børnefingre.
Dugen er coated med akryl, der er 100% pvc og phthalat-fri.
Dugen overholder Øko-tex Standard 100 og har høj lysægthed.
Du kan spare på vand og vask.
Dugen er dansk design og produceret i Tyrkiet.
Spis smukt!
Se og køb din næste Notes dug på
https://www.susanneschjerning.dk/pages/duge

