
 
 
 

ČISTÍCÍ SADA NA MIKROVLÁKNO  
 

Sada obsahuje: Čistič mikrovlákna (Dreamfibre and Textile Cleaner) 250 ml, Prostředek 
k ochraně mikrovlákna (Dreamfibre and Textile Protector) 250 ml, houbičku a rukavici 

z bílého mirkovlákna. 
 
 
ČISTIČ MIKROVLÁKNA (V sadě jej najdete pod označením Dreamfibre and Textile 
Cleaner) Určený pro látky, které jsou omyvatelné vodou (mikrovlákno). Nepoužívejte na 
látky určené k chemickému čištění.  
 
Popis: ČISTIČ MIKROVLÁKNA je výrobek na vodní bázi a je určen pro jemné a účinné 
čištění mikrovlákna. 
 
Test před použitím přípravku:  Před použitím řádně zatřepejte s lahvičkou. Je velmi 
důležité, abyste nejprve vyzkoušeli produkt na skrytém místě na pohovce za pomocí jemného 
bílého hadříku. Přesvědčte se, že po jeho zaschnutí na pohovce nezůstaly žádné skvrny.  
Pokud nejste spokojeni s výsledkem testu, přestaňte pohovku čistit a raději se 
informujte u Vašeho Natuzzi prodejce. 
 
Způsob použití: ČISTIČ MIKROVLÁKNA odstraňuje špínu, mastné a vodové skvrny. 
Nejprve se snažte špínu co nejlépe odstranit tak, že ji budete třít jemným papírovým 
ručníkem. Abyste se vyhnuli zatlačení špíny ještě hlouběji do mikrovlákna či látky na 
povrchu pohovky, čistěte skvrnu směrem od vnějších okrajů do středu a snažte se odstranit 
špínu pryč z povrchu (tzv. tepováním). Nyní řádně zatřepejte lahvičkou a naneste ČISTIČ 
MIKROVLÁKNA na přiloženou rukavici z mikrovlákna. Jemnými krouživými pohyby 
rukavicí utírejte skvrnu směrem zvenčí dovnitř. Je možné, že na silně znečištěné plochy 
budete muset čištění provést znovu a použít větší množství přípravku. 
Papírovým ručníkem setřete zbytky tekutiny. Pohovku nechte na vzduchu přirozeně uschnout, 
nebo ji vysušte fénem na vlasy, avšak dodržujte dostatečnou vzdálenost od povrchu pohovky. 
Během schnutí natřeste rukama povrch látky či mikrovlákna.  
 
Pokud budou skvrny přetrvávat, poraďte se svým prodejcem Natuzzi. Po uschnutí je třeba 
obnovit charakteristický povrch mikrovlákna pomocí suché houbičky. Přejíždějte houbičkou 
po suchém mikrovlákně střídavými pohyby, aniž byste však tvrdě třeli jeho povrch.  
 
 
PROSTŘEDEK K OCHRAN Ě MIKROVLÁKNA  (V sadě jej najdete pod označením 
Dreamfibre and Textile Protector) Určený pro všechny typy látky, které jsou omyvatelné 
vodou. Nepoužívejte na látky určené k chemickému čištění.  
 
Popis: PROSTŘEDEK K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA je unikátní výrobek se schopností 
zpomalovat absorpci vody, oleje, alkoholu a mastných skvrn na mikrovlákně. Díky nanášení 
PROSTŘEDKU K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA daleko snadněji odstraníte i jinak obtížně 
odstranitelné skvrny. PROSTŘEDEK K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA vytvo ří neviditelnou 
bariéru, která zpomaluje vsáknutí špíny a usnadňuje čištění.  
 



Test před použitím přípravku: aby byl výsledek co nejlepší, před  použitím přípravek vždy 
protřepejte. PROSTŘEDEK K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA je nutné před prvním použitím 
vyzkoušet tak, že jej nastříkáte na skrytém místě na pohovce. Poté, co přípravek úplně 
zaschne, přesvědčte se, zda po sobě nezanechal tmavou skvrnu. Pokud místo na pohovce, kam 
jste prostředek nanesli, ztmavlo, jsou na něm viditelné stopy nebo nejste spokojeni 
s výsledkem testu, pokračujte v dalším používání přípravku až poté, co se poradíte se svým 
Natuzzi prodejcem. 
 
Způsob použití: PROSTŘEDEK K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA se snadno nanáší a 
výsledky jsou očividné. Lahvičku dobře protřepejte, poté vyměňte uzávěr lahvičky za 
pumpičku přiloženou v sadě. Naneste tenkou vrstvu PROSTŘEDKU K OCHRANĚ 
MIKROVLÁKNA po celém povrchu mikrovlákna.. Dbejte na to, abyste přípravkem 
rovnoměrně pokryli celý povrch pohovky a žádné místo nevynechali. Na místa, která jsou 
nejvíce opotřebovaná, naneste větší množství prostředku. Je možné nanést i druhou slabou 
vrstvu. Nejlepší je aplikovat PROSTŘEDEK K OCHRANĚ MIKROVLÁKNA ve čer a nechat 
jej přirozeně uschnout během noci. 
 
 
V případě pochybností Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho prodejce Natuzzi, aby 
nedošlo k nezvratnému poškození pohovky. Můžete využít přímo telefon: +420 224 162 056, 
či email: natuzzi@natuzzi.cz. 
 
Upozornění: Ukryjte tento prostředek mimo dosah dětí. Přípravek se nesmí dostat do očí 
nebo do úst. V případě očního kontaktu si ihned vypláchněte oči vodou. Po použití přípravku 
si vždy nezapomeňte umýt ruce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


