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Scotchlite TM    
Heijastava Materiaali – 8910 Hopeanvärinen  
kangas 
 
 
   Päiväys: 04/10/00 

 Korvaa:  10/03/00 
 

Pesuohjeet 
 
 

1. Varoitus   
 

 

 Pesu/puhdistus ankarammissa olosuhteissa kuin alla olevien suositusten 
mukaan voi vähentää kankaan kirkkautta ja lyhentää tuotteen elinaikaa 
merkittävästi. Sen vuoksi seuraavia ohjeita tulee noudattaa huolella. 

  !  Ei liotusta 
  !  Ei hyvin emäksisten tuotteiden käyttöä (esim. tahranpoisto tuotteita). 
  !  Ei liuotinpohjaisia puhdistusaineta tai mikroemulsioita. 
  !  Ei valkaisua 
  !  Älä kuivaa liikaa. Heijastavan kankaan lämpötila ei saa ylittää 70°C 

missään vaiheessa kuivauksen aikaina. 
    
  Ennen käyttöä, testaa aiotun pesumentelmän sopivuus 8910-

materiaalille. Testin pituuden tulee kuvata maksimimäärä pesuja, joita 
vaatteen odotetaan kestävän. 

   

2. Kotipesu 2.1 Pesuohjeet 
 

   
-
    

 Käytä kirjopesuohjelmaa ilman esipesua. 
 
Suositukset:  
Veden lämpötila:  30°C ja 60°C  
Maksimi pesuaika korkeimmassa lämpötilassa: 12 minuuttia  
Ohjelman maksimi kestoaika: 50 minuuttia 

  Pesuaine: Pulverimainen kotikäyttöön tarkoitettu pesuaine, joka ei 
 sisällä natriumperboraattia (esim. Hieno- tai kirjopyykille 
 tarkoitettu pesuaine). 
 Noudata pesuaineen valmistajan annosteluohjeita veden 
 kovuuden ja vaatteen likaisuuden mukaan. 

 

 

 
!  Korkeampi lämpötila kuin 60° C astetta ja teollisuuspesu eivät ole 

suositeltavia.  

Valkaisuainetta tai orgaanisia liuottimia sisältävien pesuaineiden käyttö 
voi vähentää materiaalin heijastavuutta. 

             
!  Alhaisempi pesulämpötila kuin 40°C astetta pidentää heijastavan 

materiaalin käyttöikää. Materiaalin todellinen käyttöikä riippuu 
pesuaineen  koostumuksesta ja annostuksesta.  
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2.2 
 
Ei valkaisua. 

  !  Ei  kloorivalkaisua. 
    

  Pestäviä vaatteita ei saa säilyttää seoksissa, jotka sisältävät edes vähäisiä 
määriä valkaisuainetta. 

   
 2.3 Kuivatus 

 

 Rumpukuivaus 
Rumpukuivaus tulee tapahtua kotikäyttöön tarkoitetussa kuivauskoneessa – 
keskilämpötilassa. 

Poistoilman lämpötila ei  saa ylittää 70°C astetta. 

  Älä kuivata vaatetta liian kuivaksi. Jätä se mieluummin kosteaksi. 

 

 

 Ilmakuivaus 
Mikäli mahdollista ilmakuivaa vaate. 
 

3. Kuivapesu 3.1 Pesuohjeet 

   tai    
   

  !  Puhdistuksen tulisi perustua vain esi- ja varsinaiseen pesuun. 

  !  On suositeltavaa, että käytetään vain puhdasta perkloorietyleeniä. 

  !  Valitse vaatteiden ja pesunesteen määrä niin, että tuloksena on oikea 
koneen täyttöaste. 

 
  Nesteen maksimi lämpötila: 30°C  
  Suositeltava kuivatuslämpötila: 48°C  
  Sisääntuloilman maksimi lämpötila: 80°C  
  Poistoilman maksimi lämpötila: 60°C  
  Maksimi kuivatusaika: 15 minutes 
  Ohjelman maksimi kestoaika: 60 minutes 
   

  Erilaisten tahranpoistoaineiden soveltuvuus heijastinmateriaaliin tulee 
testata ennen niiden käyttö (esim. pinta-aktiivisiin aineisiin, tansideihin, 
pohjautuvat tahranpoistoaineet).  

   
 

4. Silitys 4.1 Ohjeet 

 
 

!  Käytä mediumlämpöä. 

  !  Ei höyryä. 
 

 
© Suomen 3M Oy, 2000 
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Tärkeä tiedote myyjälle / käyttäjälle: 
 
3M takaa, että tuote on toimitushetkellä virheetön materiaaliltaan ja valmistukseltaan ja että se vastaa annettua 
tuoteselostusta. 
Tuotteen sopivuudesta käyttötarkoitukseen emme voi antaa takuuta. Käyttäjän tulee itse varmistaa, että tuote sopii 
aioittuun käyttöön. 
Katso 3M:n yleiset toimitusehdot. 
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D-41453 Neuss 


