ABSORBČNÍ UTĚRKA
Stručný popis
Absorbční utěrka není jelenice,
ani to není tkaná textilie. Ale je
to pravděpodobně nejlepší
vysoušecí nástroj, který jste kdy
mohli vidět. Je vyrobena
z unikátního materiálu zvaného
PVA (Poly Vinyl Alcohol).
Tajemstvím výrobku je úžasná,
stálá,
jakoby
houbovitá
struktura,
která
zvyšuje
vzlínavost a dává výrobku
vynikající vysoušecí vlastnosti.

Absorbční utěrka byla vyvinuta před lety ve Spojených státech k čištění a
vysoušení osobních a nákladních automobilů. Super síla utěrky nejen vysuší
velmi rychle váš vůz, ale rovněž nezanechává čmouhy. Jakmile je utěrka
nasáklá, jednoduše ji vyždímejte a pokračujte znovu v utírání a vysoušení. Na
rovných plochách utěrku rozprostřete a tahem vodu setřete. Pokud utíráte
menší plochy, můžete utěrku poskládat. Je vhodná také k vytírání rohů a škvír.
Výkon utěrky je posílen jemným potažením, které zabraňuje zachytávání
nečistot v utěrce, čímž se zvyšuje její účinek a trvanlivost. Nemá však v sobě
žádné vlákno, které by mohlo nějak poškodit či poškrábat vrchní konečný nátěr. Taktéž neodstraní
z vašeho vozu vosk sloužící k jeho ochraně a lesku. Je odolná vůči většině chemikálií. Rovněž zůstává
nedotčena mazivy a oleji. To nejlepší nakonec, utěrka se dá vyprat a vydží vám po celá léta.

Užitečné rady:
•
•

•

Před prvním použitím důkladně utěrku propláchněte teplé vodě nebo vyperte v pračce.
Doporučujeme použít tekutý detergent v teplé vodě. Nesušte v sušičce.
Co nejlépe utěrku vyždímejte a skladujte vlhkou v tubě tak, aby se dala kdykoliv a kdekoliv
použít. Je vyrobena s použitím anti-deformačních přísad zabraňujících plesnivění, takže může být
skladována v tubě bez obav z plesnivění. Pokud upřednostníte usušení utěrky, vězte, že po
vyschnutí ztuhne jako karton. Toto však výrobku nijak neuškodí a pokud ji chcete znovu použít,
jednoduše ji namočte zpět do teplé vody a získáte znovu její původní měkkost. Nezkoušejte ji
narovnat nebo roztrhnout za sucha. Mohlo by to způsobit její roztržení. Jenom ji znovu namočte.
Utěrka se dá vyprat v pračce. Mějte na paměti, že utěrka je houbovitá a že póry mohou být
ucpány olejovými polymery nebo nečistotami, které se tam dostanou při utírání vašeho auta
nebo pokud vám spadne na zem. Běžné praní se proto doporučuje. Čím více ji perete a čím
čistější je, tím lépe slouží. Doporučujeme použít teplou vodu a detergent. Nesušte v sušičce.
Jednoduše vyždímejte a skladujte v tubě. Pokud vaše utěrka není čistá, mohla by obsahovat
nepříjemný zápach nebo plesnivinu. Ta se samozřejmě funkčnosti utěrky nedotkne. Jenom ji
vyperte spolu s detergentem a můžete dodat trochu čpavku. Pokud zápach přetrvává, použijte
trochu octa.
• Můžete ji používat různým způsobem.
Nebojte se experimentovat, nemůžete ji
zničit.
Někteří
lidé
ji
používají
rozprostřenou a vodu s ní stahují, jiní ji
poskládají jako pad. Někdo také utěrku
volně zmačká a takto ji používá

ABSORBČNÍ UTĚRKA
malá
33 X 43 cm
velká
69 x 43 cm
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