Brugervejledning

Mini-kapokdyne

Moonboon mini-kapokdyne passer til Moonboon slyngevugge.
Kapokdynen skal som udgangspunkt ikke vaskes. Den bør i stedet rystes
jævnligt og hænges til udluftning i tørt vejr udendørs.
Dynebetrækket er lavet af økologisk bomuld og kan vaskes ved 40 grader
i maskine.
Vælger I alligevel at vaske kapokdynen, følger her nogen vigtige vaskeanvisninger:
Vask kapokdynen med et enzymfrit vaskemiddel ved max 60 grader og undgå brug
af skyllemiddel. Det er vigtigt med en kraftig centrifugering, så der er så lidt vand
som muligt i dynen inden tørring. Desuden er det meget vigtigt, at kapok dynen ikke
ligger våd mellem vask og tørring. Det kan den nemlig ikke tåle.
Du skal tørre kapokdynen i en tørretumbler direkte efter endt vask uden andet vasketøj i maskinen. Brug et tidsbaseret program til tørringen, så maskinen ikke slår fra
af sig selv, fordi den vurderer, at produktet er tørt. Anvend et tørreprogram på ca. 30
minutter med god varme og læg herefter dynen til tørre i en times tid. Herefter tørres
dynen igen i ca. 30 minutter med god varme, og nu skal du mærke, om der fortsat er
fugt i dynen. Kapokdynen skal være luftig og tør, før den igen er klar til brug. Normalt
skal tørringsprocessen gentages en 3-4 gange i alt. I visse tilfælde kan der dannes
små samlinger af kapokfibre i dynen. Dem kan du let trække fra hinanden inden
produktet får endnu en tur i tørretumbleren. Undgå at bruge tørrebolde, tennisbolde
eller lignende.
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De fire centrale egenskaber ved kapok:
Kapok er allergivenligt og økologisk

Kapok er temperaturregulerende

Kapok er fra naturens side 100% økologisk, da der ved produktionen hverken er gjort brug af pesticider, insektmidler eller lignende. Kapok er derfor
det naturlige valg for dig, der søger allergivenlige materialer til dit barn.

Kapok-fibren indeholder omkring
80% luft, hvilket gør den til den absolut letteste naturfiber i verden – godt
otte gange lettere end bomuld. Den
absorberede luft i fibrene gør kapok til
et både isolerende og varmeregulerende materiale, der sikrer din baby den
mest komfortable søvn.

Vores kapokmadras er antibakteriel

Åndbart

I kapok-fibre er der en naturlig tilstedeværelse af voks, lignin og bitterstof. Dette gør kapok til det eneste
materiale, der - fra naturens side - er
resistent overfor skimmel og pesticider. De antibakterielle egenskaber
betyder også, at der ikke kan leve husstøvmider i kapok, hvilket gør materialet særdeles velegnet til babyer.

Kapok-fiberens lette og luftholdige
fiberstruktur gør materialet utroligt
åndbart. Fibrenes hydrofobiske egenskaber betyder, at fugt ikke bliver absorberet i materialet, men derimod ledt
naturligt væk fra kroppen via fibrenes
mange hulrum. Man risikerer derfor
ikke samme fugtige fornemmelse, som
kan forekomme med produkter i dun,
uld eller bomuld. Din baby vil i stedet
opleve en helt tør og behagelig nattesøvn.

OBS! Sørg altid for at undgå, at barnet ligger med
dynen over sit ansigt.
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