
SWK15
Instrukcja pielęgnacji
i warunki gwarancji



     PREZENTACJA TKANINY 

SWK15 to mikroperforowana tkanina o współczynniku otwarcia 15%, pozwalająca na 
uzyskanie wysokiego poziomu komfortu termicznego i wizualnego.
SWK15 ma wyjątkową wytrzymałość na rozdarcie i może być stosowana do różnych 
zewnętrznych i wewnętrznych zastosowań przeciwsłonecznych: żaluzji pionowych, 
żagli zacieniających, pergoli, werand, velum itp. 

     ZALECENIA UŻYTKOWE 

SWK15 posiada wszystkie cechy niezbędne do stosowania w ochronie  
przeciwsłonecznej; dlatego nie powinno się napotkać żadnego szczególnego proble-
mu, jeśli przestrzega się następujących zaleceń:

> Po otrzymaniu produktu należy sprawdzić, czy SWK15 jest wystarczająco 
naprężona, aby zapobiec jej kontaktowi z elementami konstrukcji, w której 
jest umieszczona. Ochroni to tkaninę przed przedwczesnym zniszczeniem  
i zapobiegnie gromadzeniu się w jej zagłębieniach wody w przypadku deszczu.



> Gotowe wyroby mogą być użytkowana w czasie deszczu, ale należy unikać 
jej ponownego zwijania na mokro na dłuższy czas. Jeśli z różnych powodów 
trzeba zwinąć tkaninę na mokro, należy ją ponownie rozwinąć, o ile to możliwe 
w ciągu 48 godzin, aby umożliwić jej wyschnięcie.

> Przestrzegać klas wiatrowych wskazanych przez producenta produktu 
gotowego.

> Unikać gotowania pod tkaniną; tłuste opary mogą stopniowo osiadać na jej 
powierzchni, powodując pojawienie się zabrudzeń, a nawet pleśni.

> Podczas użytkowania może wystąpić lekkie zwisanie materiału; w 
takim przypadku regulacja naprężeń przez specjalistę pozwoli odnaleźć 
satysfakcjonującą formę.

> Należy pamiętać, aby od czasu do czasu zbadać sposób zwijania tkaniny  
i sprawdzić, czy ta operacja przebiega prawidłowo. Ograniczy to powstawanie 
załamań lub fałd na tkaninie. Należy jednak pamiętać, że te wizualne 
niedoskonałości w żaden sposób nie wpływają na podstawową funkcję tkaniny: 
ochronę przed słońcem

     PIELĘGNACJA 

Tkanina SWK15 została tak zaprojektowana, aby zapewnić jej odporność na 
niesprzyjające warunki pogodowe i klimatyczne. Aby tkanina SWK15 zachowała pełną 
efektywność, konieczne jest regularne poddawanie jej zabiegom pielęgnacyjnym.

> Konieczne jest dokonywanie oględzin tkaniny raz w roku, aby sprawdzić 
następujące punkty:

 -  brak nacięć lub pęknięć na krawędziach tkaniny, po stronie wewnętrznej, 
na zgrzewach i szwach

 -  brak grubszych warstw osadów pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego

> Tkaninę należy czyścić raz w roku, przestrzegając następujących instrukcji:

 -  całkowicie rozwinąć tkaninę SWK15

 -  odkurzyć ją miękką szczotką lub odkurzaczem

 -  umyć roztworem mydła o średnim stężeniu 10% na litr wody  
w temperaturze 20°C

 -  spłukać czystą wodą

 -  w razie potrzeby powtórzyć tę czynność

 -  pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu 

 -  tkaninę SWK15 należy zwijać tylko po wyschnięciu



     USUWANIE PLAM 

Niektóre zabrudzenia mogą być trudne do usunięcia; w takim przypadku można użyć 
odpowiedniego produktu, takiego jak TEX’AKTIV CLEAN, zalecanego przez firmę 
DICKSON CONSTANT, pamiętając o dokładnym spłukaniu po użyciu. 

     ZABRONIONE DO CZYSZCZENIA, PIELĘGNACJI

Rodzaj 
czyszczenia

Środki chemiczne 
organiczne

Środki chemiczne 
nieorganiczne

Proszki ścierne Aceton - benzyna - benzen Amoniak - kwas azotowy

Pasty ścierne Toluen - trichloroetylen Wybielacz - kwas octowy

Płyny ścierne Tetrachloroeten Kwas siarkowy

Gąbki ścierne Nafta – spirytus 
Terpentyna Soda – soda kaustyczna

Para pod ciśnieniem Paliwa domowe i inne Kwas solny



DICKSON CONSTANT SAS – 381 347 970 RCS Lille Métropole
www. dickson-constant.com

GWARANCJA UMOWNA

Firma DICKSON CONSTANT udziela gwarancji na tkaninę SUNWORKER na okres 5 lat od daty 
sprzedaży na warunkach określonych poniżej:

GWARANTUJEMY:
–  wytrzymałość na rozerwanie co najmniej równą 100 daN/5 cm w osnowie i 60 daN/5 cm w wątku, 

zgodnie z obowiązującą normą EN 13561
–  certyfikat odporności na ogień, w zakresach: M1 lub M2 – NF 92503/B1: DIN 4102/C1: UNI 

9176 / klasa 1: UNE-EN 13773: 2003) / Euroclass Bs2d0 (EN 13501-1) (dostępne certyfikaty 
niepalności)

–  odporność na promieniowanie minimum UV 4/5 (1000 h), klasa 3 lub 4, w zależności od koloru 
i zgodnie z normą EN 13561 

– wymianę wadliwego materiału nieobejmującą żadnego innego zwrotu kosztów ani żadnego 
innego odszkodowania.

Gwarancja ta obejmuje wyłącznie tkaniny regularnie poddawane pielęgnacji, wykorzystywane 
w normalnych warunkach użytkowania i środowiska.
Wszelkie reklamacje muszą być przesłane do punktu sprzedaży, w którym dokonano zakupu, 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, wraz z fakturą zakupu, w ciągu dziesięciu dni od 
stwierdzenia wady.
Tkanina będzie zostanie przekazana ekspertom firmy DICKSON CONSTANT lub jego firmie 
ubezpieczeniowej. Zwrot pieniędzy lub wymiana wadliwej tkaniny nie przedłuża niniejszej gwarancji.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:
–  części gotowej rolety, a jedynie tkaninę sprzedawaną przez firmę Dickson Constant; 
–  niedoskonałości, takich jak marmurkowanie, zablokowane otwory, odchyłki wymiarowe, o ile 

mieszczą się w tolerancjach wskazanych w naszych kartach danych technicznych (patrz biuletyn 
techniczny, który je uzupełnia);

–  wad wynikających ze starzenia i normalnego zużycia tkaniny, zgodnie z opisem zawartym 
w normie EN 13561;

–  skutków warunków montażu, środowiska lub użytkowania, które odbiegają od zasad 
profesjonalnego wykorzystywania, norm określonych przez firmę DICKSON CONSTANT, lub 
przeznaczenia tkaniny; 

–  napraw uszkodzeń lub wad tkaniny wynikających z wypadków bądź zaniedbań, które nie są 
spowodowane przez firmę DICKSON CONSTANT lub zostały spowodowane siłą wyższą. 

WYRAŹNE WYKLUCZONE SĄ W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ:
–  brak konserwacji lub stosowanie nieodpowiednich produktów bądź narzędzi: nie wolno używać 

detergentów, chemikaliów, rozpuszczalników, skrobaków, ani innych narzędzi, które mogłyby 
uszkodzić powierzchnię;

–  uderzenie pioruna lub nietypowe warunki pogodowe;
–  zanieczyszczenia atmosferyczne lub fitosanitarne (wodorosty, mchy itp.);
–  zabrudzenia pochodzenia zwierzęcego;
–  wadliwy montaż, nieumiejętną manipulacją przez użytkownika, pochlapanie różnymi produktami, 

zawieszanie przedmiotów na tkaninie, spadające przedmioty, uderzenia, wypadki związane 
z zaniedbaniami publicznymi, wandalizm, przypalenia papierosem lub inne, a także pożar.

Skorzystanie z tej gwarancji umownej nie uniemożliwia skorzystania z rękojmi.


