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Kožená maska na oči BlackRed

Rozmery

Celková dĺžka masky: 62 cm
Dĺžka suchého zipsu: 6 cm na každej strane
Maximálna šírka: 7,8 cm

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné informácie o koži
 
• Nepoužívajte výrobok proti vôli iných osôb. Používajte iba so súhlasom
zúčastnenej osoby.
• Zviazané, bezbranné osoby nenechávajte nikdy bez dozoru.
• Koža je prírodný produkt. Reaguje na teplo, chlad, sucho a vlhkosť.
• Koža, ktorá býva vystavená kolísaniu telesnej teploty a potu a nie je
ošetrovaná a čistená, zmatní, skrehne a nakoniec stvrdne a stane sa lámavou.
 
Používanie kožených výrobkov
 
• Dbajte na šetrné používanie výrobku.
• Pred prvým použitím produkt naimpregnujte bežne dostupným sprejom na impregnáciu kože, podľa typu kože
(brúsená, hladká). Tento sprej má vodu odpudzujúci účinok a znižuje náchylnosť na zašpinenie.
• Po použití výrobok opäť opatrne zložte zo svojho tela.
 
Pokyny na starostlivosť o kožu
 
• Na ľahké škvrny a znečistenie použite mäkkú, vlhkú utierku alebo mäkkú kefu a špeciálny prípravok na starostlivosť
o kožu, podľa typu kože.
• Pre odolné škvrny alebo pre kompletné vyčistenie odovzdajte výrobok do špeciálnej čistiarne kože.
• Väčšie výrobky za účelom vysušenia rozprestrite na uterák. Najprv nechajte vyschnúť vnútornú a potom vonkajšiu
stranu. Dbajte na to, aby boli kompletne vysušené zipsy, detaily a vrecká.
• Uchovávajte výrobok na čistom, chladnom a suchom mieste. Vyvarujte sa priameho slnečného svetla, priamych
zdrojov tepla, silnej vlhkosti.
• Aby nedochádzalo k chemickým reakciám a tým k poškodeniu výrobku, skladujte výrobok samostatne. Neskladujte
ho s inými výrobkami z odlišných materiálov.
• Aby sa zabránilo korózii na kovových častiach a prípadne plesni na koži, nechajte výrobok dôkladne vyschnúť a
neskladujte ho v plastových vreckách.
• Čas od času kožu potrite bežne dostupným prostriedkom na starostlivosť o kožu, podľa typu kože.
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