
 

 

 

 

Zasady użytkowania i pielęgnacji tkanin  

 

1. Przed zakupem należy zapoznać się z przeznaczeniem tkaniny, jej technicznymi 

parametrami, właściwościami oraz zasadami konserwacji umieszczonymi na karcie 

technicznej każdej kolekcji. Karty techniczne dostępne są na stronie internetowej 

www.toptextil.pl . 

2. Do rozpakowania tkanin i mebli nie powinno się używać ostrych przedmiotów, 

ponieważ może to spowodować uszkodzenie tkaniny.  

3. W trakcie przenoszenia mebla należy chwytać za jego stałe, twarde elementy.  

Nie należy chwytać za miękkie elementy mebla (obicie mebla), gdyż może to 

spowodować nieodwracalne uszkodzenie tkaniny.  

4. Umiejscowienie mebla powinno umożliwiać jego swobodne użytkowanie.  

Należy unikać miejsc w których mebel narażony będzie na częste otarcia np. wąskie 

ciągi komunikacyjne. 

5. Mebel powinien być umiejscowiony z dala od źródeł ciepła np. grzejnik, kominek, 

piec, ponieważ może mieć to negatywny wpływ na tkaninę.  

6. Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej 

odbarwienia. 

7. Należy chronić mebel przed zadrapaniami np. od zwierzęcych pazurów lub ostrych 

elementów garderoby. 

8. Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do 

całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny. 

9. W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja włókien z innej tkaniny – efekt 

mikrofibrylizacji-  oraz migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny 

jaśniejsze np. ciemniejsze spodnie mogą odbarwić jasną tapicerkę. 

10. Nie należy stosować nakryć (koc, narzuta) na meblu, gdyż może skutkować to 

powstaniem pillingu obcego czyli migracji obcych włókien na obicie mebla. 
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11. Dopuszcza się odkształcenia, zmarszczenia oraz pofałdowania tapicerki, na najczęściej 

użytkowanych elementach mebla np. siedzisko. Aby zminimalizować odkształcenia 

zaleca się równomierne użytkowanie mebla oraz  ręczne wygładzenie powierzchni 

tapicerki.  

12. W przypadku tkanin z włosiem (dzianin, szenili), aby zminimalizować zjawisko stałych 

zagnieceń zaleca się ręczne wygładzenie powierzchni tapicerki po każdym 

użytkowaniu. 

13. Punktowe napięcia np. skakanie, mogą doprowadzić do różnego typu uszkodzeń 

mechanicznych, rozprucia oraz rozejścia tkaniny. 

14. Powstałe plamy należy niezwłocznie usunąć przy użyciu suchej ściereczki w jasnym 

odcieniu, ręcznika papierowego lub innego dobrze absorbującego materiału 

delikatnie przykładając go do rozlanego płynu. 

15. Do czyszczenia nie powinno używać się przedmiotów, które mogą zniszczyć strukturę 

tkaniny np.  szorstka gąbka, szczotka. 

16. Do usuwania plam z tkanin zaleca się roztwór szarego mydła i wody.  

17. Czyszczenie tkaniny powinno odbywać się zgodnie z ułożeniem włosa (w przypadku 

dzianin, welwetów)  od zewnątrz zabrudzenia do środka, aby zapobiec dalszemu 

rozprzestrzenianiu się plamy. Przy większym zabrudzeniu wskazane jest 

wyczyszczenie całego elementu mebla, aby nie dopuścić do pojawienia się zacieków. 

18. Podczas czyszczenia nie należy trzeć tkaniny oraz wywierać na nią zbyt dużego 

nacisku.  

19. W trakcie usuwania plam konieczne jest zachowanie szczególnej ostrożności, aby nie 

doszło do zawilgocenia pozostałych komponentów mebla.  

20. Przed wykorzystaniem profesjonalnych środków chemicznych do czyszczenia 

tapicerki należy sprawdzić preparat w niewidocznym miejscu.  

 

 
 


