
 

PRODUCT 
SPECIFICATION 

ÜRÜN SPEĞİ 

 

 

DATE/TARİH  : 10.05.2017 

PRODUCT NAME/ ÜRÜN ADI : EC LUKASOFT XXX 

APLICATION AREA/ UYGULAMA ALANI : UPHOLSTERY / DÖŞEMELİK 

COMPOSITION/ İÇERİK : % 96 Polyester, % 4 PU   

TEST TYPES/ TEST TİPİ 
UNIT 
BİRİM 

WARP 
ÇÖZGÜ 

WEFT 

ATKI 

TEST METHOD 

TEST METODU 

TENSILE STRENGTH / KOPMA MUKAVEMETİ N >350 >350 ISO 13934- 2 

TEAR STRENGTH / YIRTILMA N >20 >20 ISO 13937-2 

ABRASION RESISTANCE / SÜRTÜNME DAYANIMI cycles >25000 ISO 12947 

PILLING / BONCUKLAŞMA TAYİNİ cycles >25000 ISO 12945 - 2 

COLOR FASTNESS TO LIGHT / IŞIK HASLIĞI 
blue wool /  
mavi yün 

4 ISO 105-B02 

WEIGHT / AĞIRLIK gr / m² 340 ± 15 ISO 2286 - 2 

COLOR FASTNESS TO RUBBİNG/ SÜRTME RENK HASLIĞ I - Wet min.3/4 - Dry min.4 ISO105-X12 

EASY CLEAN / KOLAY TEMİZLENEBİLİRLİK - YES / EVET - 

WIDHT / EN cm 141 ± 1 - 

ROLL LENGTH / RULO UZUNLUĞU m 35 ± 5 - 

CLEANING INSTRUCTIONS / TEMİZLEME TALİMATI 

Sıvılar Lekeler : Dökülen sıvı, emiciliği yüksek bir materyal ile kumaş yüzeyinden bastırılmadan alınır. 2. seferde tekrar temiz ve 

kuru bir materyal ile hafifçe bastırılarak kalan nem alınır (pamuklu bez, kağıt havlu vb.). Eğer sıvı leke bıraktı ise temiz pamuklu bir bez 
sabunlanarak leke dağıtılmadan temizlenir. Sabunlu bez her sürtme sonrası çevrilerek sabunlu beze gelen lekenin tekrar kumaşa 

geçmemesi için dikkat edilir. 

       Katı Partiküller : Kumaş yüzeyinden azami derecede özen gösterilerek dağıtılmadan alınır. Yumuşak uçlu bir spatula ile katı 

partikül kumaş yüzeyinden bastırılmadan hafifçe sıyrılır. Eğer toz ise vakum temizleyici yada yumuşak fırça kullanılarak toz 

uzaklaştırılır. Kalan lekeler sabunlu bez ile dağıtılmadan dairesel hareketler ile silinerek çıkartılır. 

       Kalem Çizgileri ve Benzeri Zor Lekeler: Pamuklu bez ıslatılır ve beyaz sabun ile sabunlanır. Lekeli bölge dağıtılmadan hafifçe 

bastırılarak leke temizlenir. Son olarak nemli bez ile silinir ve kurutulur. 

      Alkol Türevleri, Petrol ve Alkali Bazlı Çözücüler temizlik işlemlerinde kullanılmamalıdır. Tüm temizleme 

işlemleri sonrasında Kurutma işlemi hafif ısıyla ayarlanmış fön makinesi ile geniş dairesel hareketler yaparak  ya 
da kendi halinde kurumaya bırakılmalıdır. Kurutma işlemi sonrası yatan floklar yumuşak bir fırça ile 

düzeltilmelidir. 
 

      Liquid Stains:  Blot the liquid stain gently with a high-absorbent material.  Pat dry the area gently with a dry material to remove 
the remaining humidity ( cotton cloth, paper towel, etc....), If the stain from the spill remains, remove the stain with a soapy cloth without 
diffusing the stain.  After each rubbing motion, refresh the clean soapy cloth in order to prevent soiling. 

      Solid Particles:  Romove the excess soiling with ultimate care without diffusing. Remove the solid particle from the fabric 
surface with the help of a soft spatula. To remove dust, use a vacum cleaner or a soft brush. The remaining stains should be removed 
by rubbing with a soapy cloth in circular motion.  

      Ball-point pen and similar difficult stains : Dampen a clean cotton cloth in a white soap solution. Rub the stain off gently.  
Clean the surface with the damp cloth and leave the fabric for drying 

      Alcohol derives, Petroleum and alkali based solvents should not be used for cleaning.  After all cleaning 
processes, the drying should be done with a low temperature blow dryer in large circular motion or the fabric  
should  be left for natural drying. After drying, misoriented and damaged piles  should be fixed with a soft brush. 

 
This is Valid For All Colours Of The Product / Bütün Renk Kodları İçin Geçerlidir. 
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