LEHMÄNTALJOJEN KÄYTTÖ- JA HOITO-OHJEET
LAATU:
 Lehmäntaljat ovat luonnollista alkuperää.
 Jokainen lehmäntalja on ainutlaatuinen, jonka vuoksi niissä saattaa esiintyä väri-, kuvio- ja kokoeroja
kuvastoissa tai mainoksissa oleviin lehmäntaljoihin verrattuna.
 Poltto- ja tilamerkinnät, arvet, karvapinnan värierot ja korjaukset sekä epätasainen karvatiheys
ainoastaan vahvistavat nahan aitoutta ja eivät viittaa tuotteen huonoon laatuun.
KÄYTTÖ:
 Luonnollinen lehmäntalja sopii käytettäväksi ainoastaan sellaisissa paikoissa, joissa ei kuljeta paljon.
 Pakkauksen avaamisen jälkeen talja saattaa tarvita aikaa tasoittuakseen. Levittäkää lehmäntalja
puhtaalle lattialle, jotta taitokset tasoittuisivat. Taitosjäljet häviävät jonkin ajan kuluttua.
 Asettakaa talja kuivaan vähäkulkuiseen paikkaan, suojaan suoralta auringonvalolta nopean kulumisen ja
haalenemisen välttämiseksi.
 Kääntäkää taljaa välillä kulumisen tasoittamiseksi.
 Uudesta taljasta voi ensimmäisten käyttökuukausien aikana irrota karvaa.
 Taljaa ei saa asettaa märälle pinnalle ja se ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa, sillä veden
aiheuttamat vahingot voivat olla peruuttamattomia.
 Tehokas lattialämmitys saattaa aiheuttaa ajan kuluessa nahan liiallista kuivumista.
 Taljoilla on ominaistuoksu. Tuoksun vähentämiseksi voitte ripustaa käytön alkuvaiheessa taljan ulos
tuulettumaan.
 Tuoksu voi muuttua voimakkaammaksi hyvin kosteissa tiloissa. Epämiellyttäviä tuoksuja voi poistaa
pyyhkimällä taljaa etikkaliuoksessa kosteutetulla liinalla (5% etikkaa, 95% vettä).
 Älkää asettako taljalle teräväreunaisia esineitä, kuten tuoleja tai muita huonekaluja, jotka voivat
hangata taljan pintaa liikutettaessa.
 Taljan reunat saattavat kääntyä ylöspäin, sillä ne ovat yleensä ohuemmat kuin muu talja.
 Taljan siirtämistä tai säilyttämistä varten taitelkaa se pituussuunnassa, karvapinta ylöspäin.
HUOLTO JA PUHDISTUS:
 Ravistelkaa taljaa varovasti irtolian ja pölyn poistamiseksi.
 Käyttäkää tarvittaessa puhdasta pehmeää harjaa taljaan jääneiden roskien poistamiseksi.
 Suosittelemme puhdistamaan taljan säännöllisesti pölynimurilla. Puhdistakaa pinta varovasti,
liikuttamalla pehmeää harjasuulaketta ainoastaan myötäkarvaan.
 Poistakaa nesteet tai kiinteät aineet välittömästi talouspaperilla, pehmeällä liinalla tai sienellä.
Poistakaa nesteet mahdollisimman pian, jotta ne eivät imeytyisi nahkaan.
 Poistakaa tahrat vedessä tai neutraalissa saippualiuoksessa kostutetulla pehmeällä liinalla. Hierokaa
tahraa varovasti myötäkarvaan ja jättäkää talja kuivumaan varjoisaan paikkaan.
VAROITUKSET:
 Älkää hieroko pölynimurin suulakkeella tai harjalla liian voimakkaasti ja vastakarvaan – se voi aiheuttaa
karvojen katkeamista ja irtoamista sekä karvattomia läiskiä, erityisesti kaulan ja vatsan alueella.
 Älkää peskö taljaa pesukoneessa tai kastako sitä veteen.
 Älkää käyttäkö kuivausrumpua, höyrypuhdistinta tai kemiallista pesua.
Älkää käyttäkö valkaisijaa, liuotinpohjaisia tai abrasiivisia puhdistusaineita

