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Antyroztoczowe pokrowce na pościel 
Ochrona przed roztoczami kurzu domowego  
 
Instrukcje dotyczące stosowania i pielęgnacji  
 
Prosimy o przeczytanie przed użyciem! 
 
 

Instrukcje stosowania 
 

 Ze względów higienicznych, pokrowce antyroztoczowe WELLline® należy uprać przed pierwszym 
użyciem. 

 Pokrowce antyroztoczowe WELLline® są stosowane pod zwykłymi poszwami pościelowymi. 
 Po upraniu, przed użyciem, pokrowce antyroztoczowe muszą całkowicie wyschnąć. 
 Jako zabezpieczenie, wewnętrzna warstwa ochronna zamka błyskawicznego musi całkowicie go 

zakrywać. 
 Pokrowce antyroztoczowe nie powinny stykać się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach. 
 Prosimy zwrócić uwagę na odpowiedni rozmiar wybranego pokrowca antyroztoczowego. 
 Pokrowce antyroztoczowe należy przechowywać z dala od zasięgu dzieci. 
 Pokrowce antyroztoczowe należy prać z otwartymi zamkami błyskawicznymi. 
 Aby uniknąć uduszenia, torby stanowiące opakowanie pokrowców należy przechowywać z dala od 

zasięgu dzieci. 
 

Warunki użytkowania 
 

 Pokrowce antyroztoczowe można prać z dowolną częstotliwością. Przy silnych reakcjach alergicznych 
zaleca się pranie pokrowców co trzy miesiące. 

 
Instrukcje pielęgnacji i konserwacji 

 
Pokrowce antyroztoczowe należy prać w pralce z użyciem zwykłych detergentów. 

 
Temperatura: Ze względów ekologicznych i ekonomicznych pranie w temperaturze 60°C 
jest odpowiednie i zalecane. 

 
 

Wybielanie: można wybielać produktami zawierającymi chlor. 
 
 

Suszenie automatyczne: można suszyć w suszarce automatycznej. 
 
 

Prasowanie prasować w średniej temperaturze 
 

 
Postępowanie zgodnie z powyższymi instrukcjami pozwoli na używanie pokrowców antyroztoczowych przez 
długi czas. 

 
Porady dotyczące przechowywania 

 
 Pokrowce antyroztoczowe nie mogą mieć styczności z otwartym ogniem. 
 Należy unikać kontaktu pokrowców antyroztoczowych z innymi źródłami ciepła. 

 
Zagrożenia 

 
 Zagrożenie uduszeniem w przypadku zakrywania głowy pokrowcami antyroztoczowymi. 
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Właściwości pokrowców antyroztoczowych 

 
 Wysoka zdolność zatrzymywania cząsteczek 
 Oddychające 
 Nietoksyczne zgodnie z Oeko-Tex Standard 100, klasa I 
 Wysoka odporność na pranie 
 Wysoka przepuszczalność wilgoci 
 Certyfikat TÜV 

 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia wynikające z niewłaściwego użytkowania produktu. 

 

 

   


