
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TKANIN GIOFEX:

Specyfikacja: 

- skład: 100% akryl;
- waga: 300gr/m2;
- szerokość rolki 120 cm;
- długość rolki: 60 m; 
- odporność na przemakanie: 35mm w słupie;
- pochodzenie: Hiszpania;
- test rozpylania (ISO 4920): 5;
- akryl barwiony w masie;
- odporność na UV: 7-8/8;
- akryl o wysokiej wodoodporności:  Obróbka Duraclean dla większej odporności na zabrudzenia
- budowa: osnowa 30 przedz/cm, wątek 15 przędz/cm; 
- siła zrywająca: osnowa 140; wątek 90;
- siła rozdarcia: osnowa 3,5; wątek 2,5;
- biocydy (zawiera środek biobójczy z atestem, substancje czynne: oktyl):

– odporny na blaknięcie;
– wodoodporny;
– odporny na plamy;
– odporny na pleśń; 
– oddychający;

Cechy:
- trwałość kolorów,
- wysoka odporność na działanie światła i czynników atmosferycznych,
- odporność na rozdarcia pod względem dużych naprężeń,
- przepuszczalność powietrza przy jednoczesnej odporności na wodę;

Czyszczenie i impregnacja tkanin:

- ramiona markizy powinny być zamontowane tak, aby poszycie było maksymalnie naciągnięte, 
dzięki temu, zapobiegniemy tworzeniu się kieszeni wodnych podczas silnych opadów deszczu;

-podczas silnego wiatru, jeżeli tylko mamy możliwość powinniśmy złożyć markizę;

- w przypadku opadów deszczu, markiza może zostać rozwinięta, należy jednak pilnować, aby 
wilgotny materiał markizy nie był zwinięty przez dłuższy czas, gdy tylko to możliwe rozwiń 
markizę, w celu wyschnięcia tkaniny;

- płótno posiada specjalną powłokę, która spowolnia brudzenie się tkaniny. Jest to zaleta, biorąc pod
uwagę zwiększone opady deszczu, smog i mocne słońce;

- standardowa konserwacja tkaniny markizowej polega na usunięciu wszystkich cząsteczek brudu i 
deszczu za pomocą odkurzania, zdmuchiwania, trzepania i szczotkowania tkaniny;

- można czyścić takniny za pomocą myjki ciśnieniowej;

- w przypadku tłustych plam i odcisków palców na markizie, zalecamy użycie wody z 
mydłem/płynem do naczyń w niewielkij ilości;

- gdy na tkaninie pojawią się smugi po wodzie, należy dokładnie wytrzeć tkaninę i delikatnie 



przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką;

- do czyszczenia tkaniny nigdy nie należy używać detergentów i innych środków chemicznych do 
tego nie przeznaczonych;

- po czyszczeniu tkanin należy zastosować impregnat do akrylu rozpylając na wierzchnią warstwę 
tkaniny;


