
UWAGA!

Używaj regularnie perfum do makram! Składają się 
z kompozycji zapachowej oraz konserwantów, ale zawierają

także niejonowe środki powierzchniowo-czynne. Związki 
te posiadają cechę polegającą na zdolności do tworzenia

miceli. Micele to substancje zbudowane z cząstek
hydofilowych i hydrofobowych, dzięki czemu pochłaniają
zanieczyszczenia do swojego wnętrza (czyli neutralizują

brzydkie zapachy, małe cząsteczki pyłków).
 

Dzięki micelom, zapach perfum wnika w strukturę sznurków 
na dłużej. Tworzy się delikatna warstwa na powierzchni

spryskanej makramy, a tym samym sznurki się mniej pylą :) 
 

Jak czyścić makramy?

KRÓTKA INSTRUKCJA
CZYSZCZENIA

Makramę możesz przecierać wilgotną, bawełnianą
ściereczką. W razie zakurzenia, wykorzystaj

 odkurzacz (pamiętaj zamocować wąską końcówkę) - odkurz
projekt delikatnie, aby nie uszkodzić wzoru/splotów :)

JAK ZAPOBIEC
OSIADANIU KURZU?

WWW.FABRYKASZNURKA.PL

Cechą charakterystyczną bawełny jest to, że się kurczy
pod wpływem wody/wilgoci z powietrza i jest to zjawisko
całkowicie normalne. 

Dlatego, projektując makramy należy tworzyć je większe,  
 z naddatkiem! Zgodnie z polską normą, naturalna
kurczliwość bawełny wynosi ok. 6%. Czyli łatwo policzyć
początkową szerokość, jak i wysokość takiej makramy.

JAK USUNĄĆ PLAMY Z
POWIERZCHNI MAKRAMY?
Plamy na sznurku można wyczyścić wilgotną
ściereczkę lub gąbką, którą uprzednio należy

wymoczyć w ciepłej wodzie z niewielką ilością
proszku do prania. Pamiętaj, że po każdym

kontakcie makramy z wodą - należy ją "naciągnąć".

Twoja makrama ścienna będzie się jeszcze piękniej
prezentować, jeśli luźno zwisające sznurki plecione
wyprasujesz. Możesz użyć w tym celu żelazka lub....

prostownicy do włosów! :)

Jeśli Twoje rękodzieło zostało wykonane ze sznurka
skręcanego pojedynczo, to pamiętaj o odpowiednim

rozczesaniu wykończeń (np. frędzli w makramie). Do tego
zadania koniecznie zaopatrz się w metalową szczotkę.

Nie zapomnij utrwalić efektu rozczesania za pomocą sprayu
utrwalającego lub krochmalu do makram (te produkty

znajdziesz w sklepie www.fabrykasznurka.pl).
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