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DANE PODSTAWOWE

nazwa produktu

opis produktu

dane producenta

EcoPET

dźwiękochłonny ustrój wykonany ze sprasowanych włókien  
poliestrowych 

RS Minus sp. z o.o. 
ul. Chałubińskiego 53, 30-698 Kraków 
NIP PL 676-243-60-70

CECHY PRODUKTU

akustyka

bezpieczeństwo pożarowe

tolerancja wymiarów

wykończenie

współczynnik pochłaniania dźwięku: w, max = 1,00

możliwość wykonania z materiałów o klasie  
odporności ogniowej B-s2, d0

+/- 1,5% dla wymiarów pojedynczego elementu

dopuszczalne różnice w odcieniach między seriami

TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ, CZYSZCZENIE

transport

przechowywanie

montaż

czyszczenie

chronić przed nadmiernym działaniem promieni słonecznych,  
opadami atmosferycznymi i zawilgoceniem;
zabezpieczyć krawędzie ustrojów oraz zewnętrzne elementy  
w paczkach przed uszkodzeniem; 
transportować w pozycji poziomej; 
przestrzenie załadowcze powinny być suche i czyste, a powierzchnie 
ścian i podłóg nie powinny mieć wystających i ostrych elementów 
mogących spowodować uszkodzenie ustroju; 

przechowywać w pozycji poziomej;
pomieszczenie do  przechowywania powinno chronić przed  
bezpośrednim działaniem wody, nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) 
oraz drastycznymi zmianami temperatury; 
nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane uderzeniem 
ciężkim lub ostrym przedmiotem,  opieraniem się o ustrój ani jego 
dotykaniem brudnymi rękoma, wgniataniem itp.; 
nie składować w przejściach oraz w odległości mniejszej niż 1,0 m  
od czynnych urządzeń grzewczych; 

zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją producenta;
montować w pomieszczeniach chroniących przed działaniem wody, 
nadmiarem wilgoci (powyżej 60%) oraz drastycznymi zmianami  
temperatury;
nie narażać na uszkodzenia mechaniczne spowodowane
uderzeniem ciężkim lub ostrym przedmiotem, opieraniem
się o ustrój ani jego dotykaniem brudnymi rękoma, wgniataniem itp.;

regularne lekkie odkurzanie zapobiega gromadzeniu się kurzu,  
a większość śladów można wyczyścić łagodnym roztworem  
detergentu, a następnie spłukać i osuszyć; unikać silnego ścierania, 
plamy czyścić wyłącznie punktowo; podczas odkurzania nie używać 
sztywnej szczotki; EcoPET można dezynfekować przy użyciu  
izopropanolu (alkohol izopropylowy) lub etanolu rozcieńczonego  
do 70% wodą, skuteczne mogą być również środki dezynfekujące 
zawierające czwartorzędowe związki amoniowe.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych bez powiadomienia.



PROPONOWANE METODY CZYSZCZENIA PLAM

RODZAJ PLAMY

krew
ślad po przypaleniu

guma do żucia
czekolada

oleje spożywcze
kredki i flamastry
napoje barwiące

kurz/brud
odchody

trawa
tłuste plamy

atrament 
tusz

szminka
pleśń

mleko
błoto

lakier do paznokci
olej

farby akrylowe
farby olejne

sosy
pasta do butów

mocz
wymiociny

wino
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Nadmiar jak najszybciej zetrzeć gąbką lub szmatką;
Nadmiar usunąć ostrzem noża lub odpowiednim narzędziem;
Umyć gąbką z roztworem szamponu do dywanów ruchem okrężnym 
w kierunku środka (zapobiega to rozprzestrzenianiu się plamy);  
następnie przetrzeć gąbką zamoczoną czystą ciepłą wodą i wytrzeć 
nadmiar wilgoci czystą, suchą szmatką lub gąbką; pozostawić do wy-
schnięcia, a następnie delikatnie wyszczotkować miękką szczoteczką. 
Jeśli jakakolwiek plama pozostanie, zmyć roztworem składającym się  
z domowego wybielacza oraz czystej wody w stosunku 1:6. 
Po zabiegu dokładnie spłukać;
Czyścić delikatnie gąbką z płynem do czyszczenia na sucho i osuszyć. 
Stosować oszczędnie, ponieważ substancja może niekorzystnie  
wpływać na klej;
Nasmarować plamę gliceryną lub wazeliną;
Zastosować zmywacz do paznokci. Nie powinien on zawierać lanoliny 
ani mieć tłustego charakteru;
Czyścić gąbką z terpentyną (lub substytutem);
Zamrozić z kostkami lodu i zeskrobać na zimno;
Czyścić zwykłym ekstrakcyjnym środkiem do czyszczenia dywanów 
(jeśli to możliwe);
Wyciąć i usunąć uszkodzoną część. 
Ponownie przykleić nowy element na swoim miejscu.

Zalecamy skontaktowanie się z profesjonalnymi ekspertami w zakresie czyszczenia, jeśli potrzebujesz dalszej  
pomocy przy czyszczeniu i konserwacji produktów Architected Sound. Wymienione powyżej zabiegi mają charakter wyłącznie 
ogólnych wskazówek. Wyniki czyszczenia mogą się różnić w zależności od zmiennych pozostających poza kontrolą producenta. 
Marka Architected Sound nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z zastosowania wy-
mienionych powyżej zabiegów. Zawsze czytaj wskazówki dotyczące stosowania na etykietach produktów czyszczących, aby uniknąć 
zatrucia lub obrażeń. Nigdy nie mieszaj środków czyszczących, ponieważ może to spowodować trujące opary i poważne problemy z 
oddychaniem. Dobrze przewietrz miejsce pracy, otwierając okno lub drzwi i uruchamiając wentylator wyciągowy. Podczas używania 
bardzo silnych środków czyszczących należy zawsze nosić gumowe rękawice, okulary ochronne i odzież ochronną.


