Användningsinstruktioner för

Moonboon kapoktäcken
och kapokkuddar

Moonboons kapoktäcken och kapokkuddar (inklusive hängvaggstäcket)
kan som utgångspunkt inte tvättas. De bör i stället skakas regelbundet
och hängas upp för att luftas utomhus i torrt väder.

Om du ändå väljer att tvätta produkterna, följer här några viktiga tvättinstruktioner:
Tvätta med ett enzymfritt tvättmedel och i max 60° utan att använda sköljmedel.
En kraftig centrifugering är viktig, för att se till att så lite vatten som möjligt finns
i produkten innan det ska torka. Det är mycket viktigt att kapoktäcken/kapokkudda inte får ligga och vara vått mellan tvätten och torkningen. Det tål täcken/kudda
nämligen inte.
Produkterna måste torkas i en torktumlare direkt efter tvätt. Det är viktigt att produkterna får torka utan annan tvätt i tumlaren. Torka med ett tidsbaserat program,
så att maskinen inte stängs av förrän den bedömt att produkten är torr. Använd ett
torkprogram på ca. 30 minuter i relativt hög värme och låt produkterna fortsätta att
torka i ungefär en timme. Därefter torkar du produkterna med ett torkprogram på
30 minuter igen och känner sedan efter om det fortfarande finns fukt i det. produkterna måste vara luftigt och torrt för att kunna användas igen. Normalt behöver du
upprepa torkningsprocessen 3–4 gånger.
Använd inte tennisbollar i torktumlaren under torkningen. I samband med torkningen kan små ansamlingar av kapokfiber bildas i produkterna. Du kan enkelt separera dem innan du lägger in produkterna i torktumlaren igen.

OBS! Lägg aldrig Moonboons kapoktäcken och kapokkuddar över
barnets ansikte.
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Kapokens fyra viktiga egenskaper är:
Kapok är allergivänligt och
ekologiskt

Kapok är temperaturreglerande

Kapok är 100 % naturligt ekologisk
eftersom inga bekämpningsmedel, insektsmedel eller andra gifter används
i tillverkningen. Kapok är därför ett
naturligt val för dig som söker efter allergivänliga material.

Kapokfibrer innehåller omkring 80
% luft, vilket gör det till den lättaste
naturfibern i världen – åtta gånger lättare än bomull. Luften som absorberas
i fibrerna gör kapok till ett både isolerande och värmereglerande material,
vilket gör att ditt barn kan sova gott.

Vår kapokmadrass är antibakteriell

Andning

Kapokfiber innehåller naturligt vax,
lignin och bitterämnen. Därmed är kapok ett material som har ett naturligt
skydd mot mögel och bekämpningsmedel. De antibakteriella egenskaperna innebär även att kvalster inte kan
leva i det, vilket gör kapok till ett material som särskilt lämpar sig för spädbarn.

Kapokfiberns lätta och luftiga fiberstruktur gör det mycket enkelt för materialet att andas. Fibrernas hydrofobiska egenskaper ser till att materialet
inte absorberar fukt, utan att fukten i
stället leds bort från kroppen genom
fibrernas många håligheter. Därmed
slipper man samma fuktiga känsla som kan uppstå vid kontakt med
produkter i dun, ull eller bomull. Ditt
barn får i stället en torr och bekväm
nattsömn.
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