
Instrukcja użytkowania ekoskór FARGOTEX

I. CHARAKTERYSTYKA EKOSKÓR (np. Loft, Eco Soft, Sahara itp.)

1. Ekoskóra – skóra ekologiczna, oddychająca, warstwa wierzchnia wykonana w 100% z poliuretanu.

2. Cechą charakterystyczną jest różnorodność struktur (w zależności od kolekcji: 3D, mat, antic, pearl shine).

3. Na podkładzie umieszczony symbol „F” – gwarantowany znak jakości wszystkich ekoskór Fargotex. 

II. ZASADY UŻYTKOWANIA

1. Przy wyborze ekoskóry należy brać pod uwagę techniczne właściwości produktu.

2. Ekoskóry powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Przy rozpakowywaniu nie należy używać ostrych narzędzi, gdyż może to spowodować uszkodzenie materiału 

obiciowego.

4. Podczas przestawiania mebla lub elementów zestawu, kategorycznie nie należy chwytać za obicie lub jego 

luźne elementy (poduchy), gdyż może to spowodować nieodwracalne odkształcenie lub rozdarcie materiału 

obiciowego.

5. Należy unikać narażania tapicerki na mocne, punktowe napięcia (np. skakanie po meblu), których skutkiem 

mogą być rozejścia, rozdarcia lub prucie szwów oraz wszelkie uszkodzenia mechaniczne.

6. Nie ustawiać mebli w odległości mniejszej niż 1,5 m od czynnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki, kuchenki, 

piece itp.

7. Tkaniny należy chronić przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych (np. deszcz, mróz) oraz  

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, ponieważ grozi to zniszczeniem materiału obiciowego  

(np. trwałe odbarwienie, pękanie itp.).

8. Ekoskóry mogą być użytkowane wyłącznie we wnętrzach nie zagrożonych wpływem warunków 

 atmosferycznych. Nie mogą być wykorzystywane i użytkowane na zewnątrz czy w pomieszczeniach  

półotwartych, tj. jak altany, tarasy, stwarzające ryzyko wpływu warunków atmosferycznych.

9. W pomieszczeniach użytkowych należy bezwzględnie zachować właściwe warunki eksploatacji,  

tj. temperaturę od 19 do 23 stopni C oraz wilgotność powietrza w granicach 50-70%, a także regularnie  

je wietrzyć. Inne wartości powodują między innymi trwałą zmianę barwy, nieusuwalne plamy, wzmożone  

przyciąganie kurzu (pod wpływem elektryzowania), powstaniem pleśni na materiałach tapicerskich, itp.

10. Ekoskóry należy bezwzględnie chronić przed działaniem gorących naczyń, zwierzętami, nieodpowiednią  

zabawą dzieci, spożywaniem na nich posiłków, napojów (m.in. alkoholowych). Nie zachowanie takiej  

ostrożności może spowodować nieodwracalne zmiany w strukturze, kolorze oraz właściwościach materiałów 

(trwałe odbarwienia, trwałe zabrudzenia, rozdarcia, pęknięcia i inne uszkodzenia, itp.).

11. Ekoskóry należy chronić przed nadmiernym i gwałtownym tarciem, zwłaszcza w jednym miejscu (np. podczas 

czyszczenia, ustawienie w zbyt wąskim ciągu komunikacyjnym). Meble tapicerowane (zwłaszcza z funkcją) 

powinny mieć odpowiednią przestrzeń użytkową, aby nie narażać je na trwałe uszkodzenia.

12. Wszystkie meble tapicerowane należy równomiernie użytkować, aby naturalne odkształcenie tapicerki  

następowało w jednakowym stopniu w obrębie całego mebla. Wskazane jest wygładzanie powierzchni  

siedzeń i oparć bezpośrednio po użytkowaniu, aby zmniejszyć naturalną skłonność do pofałdowań i marszcze-



nia materiału pod wpływem długotrwałego obciążenia, oddziaływania ciepłoty i wilgotności ciała  

(pofałdowania i marszczenie materiału nie są wadą, lecz naturalnym zachowaniem, im większa  

powierzchnia zatapicerowana, tym większa skłonność do tworzenia się zmarszczek i fałd).

13. Należy bezwzględnie unikać kontaktu ekoskór w jasnych kolorach z materiałami, które mogą „puszczać” 

barwnik (np. jeansy, ubrania, koce i poduszki w intensywnych kolorach), ponieważ grozi to trwałym  

zafarbowaniem tapicerki (nie jest to wada tkanin tapicerskich). Jednocześnie należy pamiętać, że meble 

wykonane z materiałów w intensywnych kolorach (między innymi czerwień, granat, brąz), pod wpływem 

czynników uaktywniających farbowanie, również w początkowej fazie użytkowania mogą puszczać barwnik, 

co jest naturalną cechą tkanin farbowanych całościowo i należy unikać siadania na nich w jasnych ubraniach. 

III. ZASADY PIELĘGNACJI

1. Ekoskóry należy regularnie czyścić i pielęgnować według załączonych instrukcji.

2. Ekoskóry należy utrzymywać w czystości. Aby zabezpieczyć przed zabrudzeniem, ekoskórę należy odkurzać 

ręcznie przy użyciu miękkiej szmatki.

3. Płyny należy wycierać z powierzchni ekoskóry za pomocą dobrze absorbującego materiału bez wywierania 

nacisku. Pozostały płyn należy wycierać czystym i suchym materiałem (bawełnianą szmatką, papierowym 

ręcznikiem, itp.) wywierając lekki nacisk.

4. Suche zabrudzenia (błoto, popiół, pył, kosmetyki, itp.) należy odkurzyć z tkaniny bawełnianą szmatką, bądź 

mikrofibrą.

5. Nie zaleca się stosowania płynu do naczyń, mydła w płynie, rozpuszczalników o odczynie zasadowym i na 

bazie ropy naftowej oraz detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, tj. wybielacze itp.

6. W celu wysuszenia nigdy nie należy używać żelazka.

7. Nie należy używać środków do czyszczenia dywanów.

8. Stosowanie niewłaściwych środków czyszczących może spowodować zmiany kolorystyczne powierzchni, 

stąd też do pielęgnacji nie należy używać środków pielęgnacyjnych na bazie nafty, alkoholu,  

rozpuszczalników, amoniaku, past, wosków, sprayów.

9. W przypadku ekoskór, nie wolno używać tych samych środków pielęgnujących, co do skór naturalnych.  

Użycie środka przeznaczonego do konserwacji i czyszczenia skór naturalnych może doprowadzić do  

usztywnienia, pękania, a także zmiany koloru i połysku powierzchni wyrobu.

10. Regularne czyszczenie materiałów obiciowych zapobiega powstawaniu zabrudzeń oraz znacznie przedłuża 

ich żywotność.

11. Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji materiałów obiciowych należy najpierw 

przetestować wykonując próbę na niewidocznym miejscu mebla. Środki stosujemy zawsze na powierzch-

niach, nanosząc je od szwu do szwu. Nie należy trzeć zaplamionych powierzchni, gdyż można w ten sposób 

uszkodzić materiał. W przypadku plam, które wniknęły w powierzchnię, najlepiej zasięgnąć porady eksperta. 

Nie należy próbować usuwać plam rozpuszczalnikami (wybielaczami, terpentyną, benzyną itd.). W ten spo-

sób plamy mogą się powiększyć i utrwalić. 

 

 



IV. WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE CZYSZCZENIA:

• Przestrzegać instrukcji czyszczenia krok po kroku.

• Wyczyścić plamę natychmiast, przy użyciu wilgotnej, bawełnianej ściereczki.

• Używać ręcznika papierowego wyłącznie do celów odsączania, a nie wycierania.

• Do czyszczenia zalecane są bawełniane ściereczki, bądź ściereczki z mikrofibry.

• Podczas czyszczenia należy zawsze używać czystej części ręcznika papierowego lub ściereczki z mikrofibry.

• Długi czas pozostawienia plamy na tkaninie lub nieodpowiednie metody czyszczenia mogą mieć  

niekorzystny wpływ na łatwość czyszczenia.

• Podczas czyszczenia nie wywierać dużego nacisku na tkaninę.

• Nie używać ostrych narzędzi czyszczących takich jak np.: szczotki. 

 


