Údržba voskovaných a olejovaných povrchů výrobků firmy SITUS furniture s.r.o.
Proč olej/vosk?
Úprava dřevěných povrchů olejem a voskem je přirozená, jednoduchá a v historii hojně používaná. Základní
složkou všech olejů/vosků na údržbu je olej lisovaný z rostlin. Oleje a vosky zachovávají dřevu jeho přirozený charakter a
podtrhují krásnou kresbu, na dotyk je pak povrch příjemně hladký. Dřevo, jakožto přírodní materiál, velmi citlivě reaguje
na okolní teplotu a vzdušnou vlhkost – tím tedy mění svůj tvar, respektive objem. Velkou výhodou
olejovaných/voskovaných povrchů je snadné ošetřování a případná oprava poškozeného povrchu.
Pro naše výrobky je optimální stálá teplota 20-22°C a relativní vlhkost vzduchu 50-55%. Pokud není možné
dodržet tyto doporučené hodnoty, může dojít ke změnám povrchu – vznik spár a drobných trhlin. V tomto případě je
nutná údržba dle potřeby (uvedeno níže).
Denní údržba
Denní údržba olejovaných/voskovaných povrchů je velmi snadná. Drobné nečistoty stačí utřít lehce navlhčeným
měkkým hadrem (nejlépe z bavlny) a poté vytřít do sucha (opět bavlněným hadrem). V žádném případě však
nepoužívejte agresivní čistidla – kyseliny, louhy, abraziva či přípravky na bázi alkoholu. Vyvarujte se také použití
mikrovláknových utěrek, které poškozují povrch! Pro intenzivnější údržbu (cca 1 měsíčně) lze použít směs vody (100dílů)
a mýdlového prostředku (1díl). Opět stačí pouze nanést tento roztok, v tenké vrstvě, měkkým bavlněným hadrem a
ihned po nanesení vytřít do sucha.
Obnova olejové/voskové vrstvy
U velmi používaných ploch (jako desky stolů či sedací plochy) se vlivem každodenního používání ztenčuje vrstva
oleje/vosku. Tato vrstva udává mechanickou odolnost výrobku. Proto je nutné obnovit tuto olejovou/voskovou vrstvu
zhruba 1x za 12-36 měsíců (dle intenzity používání).
Velmi používané plochy zdrsníme (ve směru dřevních vláken) přiloženým jemnějším brusným papírem (označený
číslem 1), odstraníme brusný prach a naneseme tenkou vrstvu tvrdého voskového oleje. Nanášíme buďto speciálními
velurovými válečky nebo štetcem. Zhruba po 1-2 minutách odstraníme bavlněnou utěrkou přebytečný olej. Takto
ošetřené plochy můžeme znovu používat po úplném vytvrzení (cca 24 hodin).
Tekutiny a drobné škrábance
Při mechanickém poškození (poškrábání) či kontaktu s tekutinou (tekutina při dlouhodobém kontaktu s olejem –
cca 12-24 hod vytváří bílou skvrnu. Takto poškozené místo lehce přebrousíme hrubším brusným papírem (označený
číslem 2) a poté přebrousíme brusným rounem (označený číslem 3). Odstraníme brusný prach a naneseme tenkou vrstvu
tvrdého voskového oleje. Zhruba po 1-2 minutách odstraníme bavlněnou utěrkou přebytečný olej. Po 24 hodinách
můžeme nanést další vrstvu oleje.

Pozn.:
Případně vzniklá světlejší místa by se měla působením denního světla sjednotit s odstínem zbývající neopravované
plochy.
Optimální počet vrstev tvrdého voskového oleje je 2-3. Po nanesení více vrstev se povrch dostává do lesku.
!Pozor! Použité utěrky doporučujeme odmočit ve vodě – olej je samovznětlivý!

Sadu na údržbu olejovaných/voskovaných povrchů si můžete objednat na info@situs.cz, nebo na tel.: +420 777
134 341. Pokud si netroufáte na úpravu povrchu sami, zajišťujeme kompletní údržbu a obnovu povrchu.

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Látka skupina 1/fabric group 1– FLORIDA (F)
Složení/composition
Šířka/width
Plošná hmotnost/square
weight
Martindale
Odolnost proti zahoření/fire
retardant
Čištění/cleaning

100% Polyester
147cm
cca 340g/m²
160.000 cyklů/cycles
Splňuje cigaretový test/passed

EN 1021-1:2006

Ošetřování
Uchovávání pěkného vzhledu a stálé svěžích barev vyžaduje pravidelnou péči.
Díky použité „nešpinivé“ úpravě postačí jako běžná údržba pravidelné
„suché“ vysávání s hubicí na čalounění. Jednou až dvakrát do roka(v závislosti na
intenzitě používání) doporučujeme šamponování odbornou firmou (tj. vysávání
extraktorem na „mokro“ za použití neutrálního detergentu určeného pro čištění
čalounění).
Případné skvrny je nutné vyčistit ihned při jejich vzniku.
Tekutiny
Při styku tekutiny s potahovou látkou co nejdříve odsajeme savým
papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou.
Zaschlé skvrny
K odstraněné zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky (nepoužívejte
k odstranění skvrn žádné ostré předměty, které by mohly látku poškodit).
Nedojde-li k odstranění skvrny, mírně navlhčete skvrnu čistou vodou a proces
opakujte. Většinu ulpívajících nečistot lze také odstranit pomocí jemné savé
houbičky nebo čisté bílé bavlněné látky s použitím vlažného roztoku neutrálního
mýdla. Čistícími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a
rtěnce. Nečistotu odstraňujeme jemným tlakem a tahy směřujícími od kraje
skvrny do jejího středu (abychom zabránili zvětšování skvrny). Zbylou tekutinu
vysajeme opět savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou. Po úplném
zaschnutí čištěné místo vykartáčujeme místo jemným kartáčem ve všech
směrech.
Potřísnění látky oleji a mastnými skvrnami může způsobit změnu zbarvení látky,
proto je nutné každou skvrnu vyčistit ihned při jejím vzniku.
Každou skvrnu se nejprve snažte vyčistit „jemnějšími“ metodami
(zmíněné výše) a až v krajním případě lihovým čističem. Před použitím
jakéhokoliv čističe je třeba na kousku látky nebo na skrytém místě vyzkoušet,
zda na látce nezpůsobuje barevné či jiné změny. Nepoužívejte však čističe na bázi
benzínu nebo perchloretylenu.

Důležité upozornění:
V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku
důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete. Po každém čištění látku
důkladně vysajte. Pravidelné vysávání uchovává výrobku pěkný vzhled a čisté
barvy.
Vysvětlení ošetřovacích symbolů:
Prát na 40°C, šetrné praní/Machine
wash 40°C, gentle
Maximální teplota žehlení
150°C/Maximum temperature 150°C
Nebělit/Do not bleach
Profesionální suché čištění/Professional
dry cleaning
Sušení v bubnové sušičce, nízká
teplota/Tumble dry, low heat

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Látka skupina 1/fabric group 1 – BOMBAY (B)
Složení/Composition
Šíře /width
Plošná hmotnost/square
weight
Martindale
Odolnost proti zahoření/Fire
retardant
Čištění/cleaning

100% Polyester
140cm
cca 350g/m²
100.000 cyklů/cycles
Splňuje cigaretový test/passed

BS5852 PART 0

Ošetřování
Uchovávání pěkného vzhledu a stálé svěžích barev vyžaduje pravidelnou péči.
Díky použité „nešpinivé“ úpravě postačí jako běžná údržba pravidelné
„suché“ vysávání s hubicí na čalounění.
Případné skvrny je nutné vyčistit ihned při jejich vzniku.
Tekutiny
Při styku tekutiny s potahovou látkou co nejdříve odsajeme savým
papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou.
Zaschlé skvrny
K odstraněné zaschlých skvrn použijte kraj ocelové lžičky (nepoužívejte
k odstranění skvrn žádné ostré předměty, které by mohly látku poškodit).
Nedojde-li k odstranění skvrny, mírně navlhčete skvrnu čistou vodou a proces
opakujte. Většinu ulpívajících nečistot lze také odstranit pomocí jemné savé
houbičky nebo čisté bílé bavlněné látky s použitím vlažného roztoku neutrálního
mýdla. Čistícími prostředky na bázi vody lze čistit i skvrny po oleji, čokoládě a
rtěnce. Nečistotu odstraňujeme jemným tlakem a tahy směřujícími od kraje
skvrny do jejího středu (abychom zabránili zvětšování skvrny). Zbylou tekutinu
vysajeme opět savým papírem nebo čistou bílou, bavlněnou látkou. Po úplném
zaschnutí čištěné místo vykartáčujeme místo jemným kartáčem ve všech
směrech.
Potřísnění látky oleji a mastnými skvrnami může způsobit změnu
zbarvení látky, proto je nutné každou skvrnu vyčistit ihned při jejím vzniku.
Každou skvrnu se nejprve snažte vyčistit „jemnějšími“ metodami
(zmíněné výše) a až v krajním případě lihovým čističem. Před použitím
jakéhokoliv čističe je třeba na kousku látky nebo na skrytém místě vyzkoušet,
zda na látce nezpůsobuje barevné či jiné změny. Nepoužívejte však čističe na bázi
benzínu nebo perchloretylenu.

Důležité upozornění:
V každém případě po čištění látky čistícími roztoky nechejte látku
důkladně vyschnout, než na ni poprvé usednete. Po každém čištění látku
důkladně vysajte. Pravidelné vysávání uchovává výrobku pěkný vzhled a čisté
barvy.
Vysvětlení ošetřovacích symbolů:
Prát na 30°C, šetrné praní/ Machine
wash 30°C, gentle
Nebělit/Do not bleach
Nesušit v sušičce/Do not tumble dry
Nežehlit/Do not iron
Suché čištění/Dry cleaning

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Látka skupina 2/fabric group 2 – LAUNAY (L)
Složení/Composition
Šíře /width
Martindale
Čištění/cleaning

100% Len/Linen
140cm
35.000 cyklů/cycles

Ošetřování
Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících
symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění
na skryté části čalounění.
Vysvětlení ošetřovacích symbolů:
Prát na 30°C, šetrné praní/ Machine
wash 30°C, gentle
Nebělit/Do not bleach
Maximální teplota žehlení
200°C/Maximum temperature 200°C
Suché čištění/Dry cleaning
Sušit v sušičce/Tumble Dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Látka skupina 2/ fabric group 2 – KINTORE (K)
Složení/Composition

Šíře /width
Martindale

40% Len/Linen, 30%
Viskóza/Viscoze, 19%
Polyester, 9% Bavlna/Cotton,
2% Akryl/Acryl
148cm
25.000 cyklů/cycles

Čištění/cleaning

Ošetřování
Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících
symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění
na skryté části čalounění.
Vysvětlení ošetřovacích symbolů:
Neprat/Do not wash
Nebělit/Do not bleach
Maximální teplota žehlení
110°C/Maximum temperature 110°C
Suché čištění/Dry cleaning
Nesušit v sušičce/Do not tumble dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Látka skupina 3 – Retro (R)
Složení/Composition
Šíře /width
Martindale

100% Len/Linen
145cm
30.000 cyklů/cycles

Čištění/cleaning

Ošetřování
Ošetřování těchto potahových látek musí probíhat pouze dle čistících
symbolů uvedených v tabulce níže. Před čištěním se doporučuje zkouška čištění
na skryté části čalounění.
Vysvětlení ošetřovacích symbolů:
Neprat/Do not wash
Nebělit/Do not bleach
Maximální teplota žehlení
150°C/Maximum temperature 150°C
Profesionální suché
čištění/Professional dry cleaning
Nesušit v sušičce/Do not tumble dry

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Kůže skupina 1/ Leather group 1
Složení/Composition
Průměrná tloušťka/Average
thickness
Průměrná velikost/Average
size
Martindale
Barvivo/Pigment
Povrchová úprava/surface
finish
Činidlo/chemical agent

100% Hovězina/ 100% cowhide
0,9 – 1mm
>= 4,5m²
anilinové barvivo/aniline
pigment
pigmentováno/pigmented
chromové soli/chromium salts
Vlastnosti

Kůže (resp. useň) je přírodním materiálem zvířecího původu se svými
typickými znaky jako jsou např. přírodní jizvy a škrábance, pigmentové skvrny,
drobné oděrky nebo vrásky. Je to velmi odolný materiál s dlouhou životností. Aby se
její krása a přirozený vzhled uchoval co nejdéle je zapotřebí o ní pravidelně pečovat a
dodržovat několik doporučených zásad užívání.
Ošetřování
Každodenní péče o kůži není nijak náročná a vyžaduje jen malou pozornost.
Před aplikací jakéhokoliv prostředku na
kůži, proveďte vždy zkoušku na méně
viditelném místě.
Ujistěte se, že kožené čalounění je
umístěno nejméně 50 cm od zdrojů tepla
jako např. krby, kamna, ohřívače, topení.
Nevystavujte kůži přímému slunečnímu
záření nebo jinému silnému zdroji světla.
Pomůžete tím udržet kůži vláčnou a
předejte jejímu praskání, lámání a
vyblednutí.
Udržujte kůži bez prachových částic.
Jednou do týdne sedačku vysajte a
přetřete vlhkým bavlněným hadříkem.
Větrejte v obdobích vlhka.

Čerstvé skvrny a znečištění odstraňujte
ihned za pomocí navlhčené utěrky.
Použijte umělou houbu namočenou v
destilované vodě a krouživými pohyby
otírejte skvrnu, jemně, netlačte, a poté
pečlivě vysušte vlněnou utěrkou.
Případnou tekutinu ihned odsajte
papírovým ručníkem nebo kapesníkem.
Jakmile kůže absorbuje tekutinu, může
být skvrna nevratná! Jestliže nelze skvrnu
odstranit, obraťte se na specializovaný
servis.
Optimální klimatické podmínky pro
kožený nábytek jsou: vlhkost vzduchu 50
– 75% a teplota vzduchu 10 – 25°C
Kompletní čištění a konzervaci sedací
soupravy provádějte 2 – 4x za rok (dle
intenzity užívání). Zachováte tím
měkkost a atraktivní vzhled Vaší sedací
soupravy i po delší době jejího používání.
Na kožené čalounění nikdy nepokládejte
noviny a časopisy. Novinové barvivo
může proniknout a zabarvit povrch kůže.
Dodržování těchto pravidel Vám nezabere mnoho času a až několikanásobně
Vám prodlouží životnost Vašeho koženého nábytku!
Zabarvení kůže
Velmi častým jevem u hladkých pigmentovaných kůží je zabarvení kůže
textilním nebo novinovým barvivem. K tomuto poškození dochází více či méně
výrazně u všech barevných odstínů kůže, především pak u světlého koženého nábytku
je zabarvení velmi patrné. Ve většině případů je toto způsobeno různými částmi
oděvů (jeansové kalhoty, bundy, opasky apod.).
Jak dochází k zabarvení kůže:
Při zabarvení kůže dochází k chemické reakci, při níž se na sebe vzájemně
vážou pigmenty dvou rozdílných barviv a platí zde, že čím delší dobu k zabarvení
dochází, tím hlouběji se na sebe barviva fixují.
Jak předcházet zabarvení kůže:
Nemalou měrou napomáhá transportu barviva lidský pot, jenž obsahuje
soli, tuk a organické kyseliny nebo zásady, které barvivo rozpouštějí. Proto nikdy
nesedejte na kožený nábytek ve vlhkém oblečení. Nepokládejte na kůži noviny a
časopisy. Nejvíce namáhaná místa doporučujeme pravidelně impregnovat
prostředkem Colour Stop, který zabraňuje proniknutí barviv do kůže a fixuje
barvu povrchové úpravy.

Jak odstranit zabarvení z kůže:
Pro úspěšné odstranění zabarvení platí jednoduché pravidlo: „čím dříve, tím
lépe". Na čištění zabarvení nikdy nepoužívejte prostředky dostupné v běžných
obchodech. Ve většině případů zabarvení pouze utuží.
Povrch kůže důkladně očistěte čistícím prostředkem Lederreiniger Mild.
Rovnoměrně naneste na znečištěné místo odstraňovač skvrn Entfarber-Stift.
Ponechejte 3–5 minut působit a následně setřete čistou suchou a měkkou
utěrkou. Jestliže není místo dostatečně očištěno můžete postup zopakovat.
Následně kůži znovu očistěte a ošetřete prostředkem Leder Versiegelung.
Při této operaci může dojít k lehkému odbarvení kůže!
V případě, že dojde k poškození barvy na povrchu kůže nebo se nepodaří
zabarvení odstranit úplně, bude zapotřebí k opravě použít tónovací barvu na kůži
Leder Fresh.
V tomto případě ale doporučujeme k opravě přizvat odbornou firmu!
Všechny přípravky na údržbu kůži si můžete objednat a zakoupit u firmy SITUS
furniture s.r.o., info@situs.cz, www.situs.cz

Technické údaje a pokyny k ošetřování potahových látek a kůží
Kůže skupina 2/ Leather group 2
Složení/Composition
Průměrná tloušťka
Průměrná velikost
Odolnost v oděru/Martindale
Barvivo/Pigment
Povrchová úprava/surface
finish
Vzhled/appearance

100% Hovězina (anilinová
kůže)/ 100% cow-hide (aniline
leather)
1 – 1.1 mm
>= 4m²
anilinové barvivo/aniline
pigment
anilinová/aniline
Vintage/nabuck (zastaralý),
částečně vodě odolný/
Vintage/nabuck, partly
waterproof
Čištění

Jemným kartáčem na kůži odstraňte z povrchu hrubé nečistoty. Zvláštní
pozornost věnujte prohloubeným i prošitým místům. Odolné zaschlé nečistoty,
jako jsou např. zbytky jídla, opatrně oškrábejte špachtlí nebo tupou stranou
nože.
Na odstranění menších, lokálních znečištění a zaschlých skvrn použijte
čistící gumu Nubuk Radierer. Rohem kostky začněte krouživými pohyby lehce
přejíždět po skvrně, dokud nezmizí. V případě, že je skvrna velmi odolná a nejde i
po delší době odstranit, čištění přerušte, aby jste zabránili poškození povrchu
kůže. Větší plochy čistěte brusnou houbou Leder Schleifpad. Povrch kůže lehce
třete krouživými pohyby rovnoměrně ode švu ke švu. Tím odstraníte nečistoty,
lesklé plochy a zároveň obnovíte přirozený sametový vzhled. Netlačte příliš silně.
Snažte se nebrousit přes švy, mohlo by dojít k jejich poškození. Za pomocí
vysavače odsajte zbytky pevných a prachových částic. Následně celý povrch
důkladně otřete navlhčenou (pozor, ne mokrou!) utěrkou z mikrovlákna.
Zabraňte promočení kůže. Ponechejte vyschnout.
Upozornění:
V případě, kdy i po čištění na povrchu zůstaly lesklé plochy a tmavé
mastné skvrny, proces přerušte a obraťte se na odborný servis.
Regenerace
Regenerační sprej Anilin Protector před použitím důkladně protřepejte!
Nádobu držte ve svislé poloze. Nástřik provádějte ve vzdálenosti 40cm plynulým
pohybem tak, aby jste pokryli celou plochu rovnoměrnou vrstvou. Kůže
vystavené přímému slunečnímu záření, zdrojům tepla nebo u zvlášť ztvrdlých a

vysušených kůží doporučujeme aplikaci po chvíli zopakovat. Ponechejte 12-24
hodin přirozeně vsáknout a vyschnout.
Upozornění:
Přípravek vždy vyzkoušejte na malé, méně viditelné části výrobku! Po
aplikaci totiž může dojít vlivem vlhkosti k lehké změně odstínu kůže. Aplikujte
vždy na dobře větraném místě.
Impregnace
Impregnační sprej Leder&Textilien Imprägnierung před použitím
důkladně protřepejte! Nádobu držte ve svislé poloze. Nástřik provádějte ve
vzdálenosti 40cm plynulým pohybem tak, aby jste pokryli celou plochu
rovnoměrnou vrstvou. Ponechejte vyschnout. Po vyschnutí je vhodné kůži
vyčesat kartáčkem na kůži.
Upozornění:
Přípravek vždy vyzkoušejte na malé, méně viditelné části výrobku! Po
aplikaci totiž může dojít vlivem vlhkosti k lehké změně odstínu kůže. Aplikujte
vždy na dobře větraném místě.
Všechny přípravky na údržbu kůži si můžete objednat a zakoupit u firmy SITUS
furniture s.r.o., info@situs.cz, www.situs.cz

