
Zidentyfikować rozlany

płyn i osuszyć lub zgarnąć

substancję.

Przemyć rozlany płyn

niewielką ilością zimnej wody.

Osuszyć lub odessać wilgoć.

W razie potrzeby powtórzyć.

Powtarzać, aż powierzchnia

będzie czysta i sucha.

Technologia EverSet Fibers firmy Mohawk

Wykładziny dywanowe wykonane w technologii EverSet Fibers firmy Mohawk

posiadają niespotykane zabezpieczenie przed plamami, dając maksymalną

elastyczność kolorów i maksymalne parametry użytkowe.

Niewielka ilość zimnej wody czyści najtrudniejsze do usunięcia rozlane płyny na

wykładzinie posiadającej opatentowane zabezpieczenie w technologii EverSet

Fibers firmy Mohawk. Przyjazny dla środowiska produkt umożliwia usunięcie

musztardy, jodyny, wina, kawy i innych rozlanych płynów bez potrzeby stosowania

ostrych środków chemicznych. Technologia EverSet Fibers firmy Mohawk oferuje

produkty z gwarancją odporności na plamy i trwałości koloru w całym okresie

użytkowania. Utrzymanie wykładziny jest wreszcie proste i nie wymaga stosowania

środków zawierających lotne substancje organiczne. Technologia EverSet Fibers jest odporna na nadtlenkowe i

chlorowe środki czyszczące, zapewniając trwałą ochronę wykładziny i jej koloru. Jest to najbardziej

zaawansowane zabezpieczenie przed plamami, dostępne tylko w Grupie Mohawk.

Co daje EverSet Fibers ???

Gwarancja dożywotnia
• Dożywotnia odporność

na plamy
• Dożywotnia trwałość koloru
• Dożywotnia odporność

na zacieki wodne
• Dożywotnia odporność

na przemysłowe środki
czyszczące o odczynie
kwaśnym i zasadowym

Niższy koszt użytkowania
• Im dłużej wykładzina może

być użytkowana, tym jest
tańsza

Maksymalna elastyczność
kolorów
• Setki kolorów do wyboru,

w tym kolory jasne i jaskrawe
• Gwarantowana odporność

na zacieki od zimnej wody,
nawet w przypadku ciemnych
kolorów i odcieni

• Zmniejsza szkodliwe skutki
produktów nadtlenkowych
i chlorowych

• Dostępne wyłącznie
w Grupie Mohawk

Nadzwyczajne parametry
• Technologia EverSet Fibers

daje wykładzinom obiektowym
najbardziej zaawansowaną
odporność na plamy i trwałość
kolorów

• Odporna na plamy pochodzące
od substancji kwaśnych
i chemicznie obojętnych

• Zostają zachowane inne
parametry eksploatacyjne,
w tym trwałość kolorów,
odporność na działanie światła
i zdolność rozpraszania
ładunków elektrostatycznych

Wpływ na środowisko
• Ponieważ do usuwania

większości plam potrzebna
jest tylko zimna woda,
poprawia się jakość
powietrza wewnątrz obiektu
dzięki wyeliminowaniu
konieczności kupowania
i przechowywania mocnych
środków chemicznych do
czyszczenia.

• Poprawa ochrony
środowiska

Przyjazne w konserwacji
• Koszty czyszczenia są

mniejsze dzięki
bezproblemowemu
czyszczeniu plam
i znacznej redukcji kosztów
sprzątania na bieżąco
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Główne zalety gwarancji dla technologii EverSet Fibers firmy Mohawk®

Wykładziny dywanowe wykonane w technologii firmy Mohawk są odporne zarówno na plamyEverSet Fibers

pochodzące od substancji kwaśnych jak i od chemicznie obojętnych. Technologia daje ochronę,EverSet Fibers

która nie przemija ani nie zmniejsza się w czasie. Użytkownik otrzymuje wykładzinę w rewolucyjnej technologii

o trwałym kolorze, nie poddającej się plamom.

GWARANCJA OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ASPEKTY

DOŻYWOTNIA ODPORNOŚĆ NA PLAMY

EverSet Fibers firmy Mohawk rozwiązuje problem trwałych plam powodowanych przez produkty anionowo czynne

(kwaśne), łącznie z kawą, sokami owocowymi, winem, herbatą, oranżadą, produktami spożywczymi, itd.

Zapobiega trwałemu zaplamieniu przez produkty chemicznie obojętne jak musztarda, betadyna (jodyna), ketchup, itd.

Plamy po produktach nierozpuszczalnych w wodzie, jak oleje, majonez i inne związki chemiczne na bazie oleju,

jeśli dopuści się do ich wyschnięcia, będą wymagać zastosowania zatwierdzonego, łagodnego detergentu w celu

zmiękczenia (przekształcenia w postać płynną) olejów, aby zapobiec pozostawaniu olejowych osadów, być może

bezbarwnych, ale które mogą przyczyniać się do późniejszego zabrudzenia wykładziny.

DOŻYWOTNIA ODPORNOŚĆ NA ODBARWIENIA

EverSet Fibers firmy Mohawk daje odporność na odbarwienia z powodu zużycia lub ścierania.

DOŻYWOTNIA ODPORNOŚĆ NA ZACIEKI WODNE

EverSet Fibers firmy Mohawk powoduje, ż kolor nie zmieni się ani nie powstaną zacieki w przypadku narażenia na

działanie wody w wyniku zalania.

DOŻYWOTNIA ODPORNOŚĆ NA KWASY I ZASADY

EverSet Fibers firmy Mohawk powoduje, że kolor pozostaje niezmieniony nawet przy przypadkowym narażeniu

na działanie alkalicznych (wysokie pH) roztworów czyszczących.

WYŁĄCZENIA Z GWARANCJI

• Z gwarancji wyłączone jest zniekształcenie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym stosowaniem lub

jakiekolwiek uszkodzenie nie wynikające z wad wykładziny. Zakres wyłączenia obejmuje rozdarcia, przypalenia,

rozciągnięcia, przecięcia, montaż na schodach, uszkodzenie powstałe na skutek stosowania niewłaściwych

środków czyszczących lub metod czyszczenia, bądź uszkodzenie podczas transportu.

• Z gwarancji wyłączone są zmiany wyglądu spowodowane odkształceniem runa i narażeniem na działanie

substancji lub zanieczyszczeń, które pogarszają parametry lub niszczą przędzę nylonową.

• Z gwarancji wyłączone są wykładziny poddanych obróbce, działaniu warunków i środków czyszczących lub

metod konserwacji nie zalecanych bądź nie aprobowanych przez Grupę Mohawk.

• Z gwarancji wyłączone jest zużycie wykładzin spowodowane sprzętem sportowym jak łyżworolki, buty

narciarskie lub buty do gry w golfa.
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