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Vigtigt: Læs brugermanualen omhyggeligt og 
opbevar manualen til fremtidig brug. 

Kapokdyner og -puder
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Det er vigtigt at sørge for, at dyner, 
tæpper, svøb eller lignende aldrig 
placeres over babys hoved. Dyner, 
tæpper, svøb eller lignende bør 
være stoppet ind under babys arme 
og kun gå baby til brystet.

Bemærk

Vaskeanvisninger

Moonboons kapokdyner og kapokpuder (herunder slyngevugge- 
dynesættet) består af et 100% økologisk kapok-fiberfyld, som har den for-
del, at det er antibakterielt og modstandsdygtigt over for skimmelsvamp og 
husstøvmider, hvilket gør det allergivenligt. Den luftabsorberende cellestruk-
tur, der forekommer naturligt i kapokfibrene, gør det til et perfekt varmereg-
ulerende materiale. 

For at bevare disse egenskaber anbefaler vi, at du ikke vasker dine kapok
produkter, men derimod ryster dem jævnligt og hænger dem uden for til 
luftning i tørt vejr.  Dette vil ikke blot forlænge dine Moonboon-produkters 
levetid og ydeevne, men samtidigt sikre, at de er friske og klar til en god nats 
søvn. 

Hvis du alligevel beslutter dig for at vaske dine kapokdyner og kapokpuder, 
følg da nedenstående anvisninger nøje.

Læg dynen og/eller puden i vaskemaskinen på et kort program (f.eks. 
bomuld eller syntetisk) ved 40oC (højst 60oC om nødvendigt) og brug 
et mildt flydende vaskemiddel til uld/silke uden enzymer og optisk 
hvidt. Undlad at bruge skyllemiddel. 

Indstil til hurtig centrifugering (vi anbefaler 1200 omdr./min.) for at 
fjerne overskydende fugt. 

Så snart centrifugeringen er færdig, læg dem da straks i tørretumbler-
en. Vi anbefaler, at du undlader at bruge tennisbolde, tørrebolde eller 
lignende, da disse kan være skadelige for dine produkters naturfibre 
og kan reducere deres levetid betydeligt. 

Indstil tørretumbleren til en fast tørretid på 30 minutter ved middelvarme. 
Sørg om muligt for at deaktivere fugtsensoren, så den ikke slår maskine 
fra, før tørretiden er udløbet.

Tag dynen ud af tørretumbleren efter de 30 minutter og træk de 
kapokfibre, som eventuelt kan have samlet sig under tørreprocessen, 
nænsomt fra hinanden i hver enkel dynekassette. Lad den tørre fladt 
udbredt på et varmt sted i ca. 1 time. 

Efter 1 times tørring fladt udbredt lægges den tilbage i tørretumbleren 
i yderligere 30 minutter på højeste varme. 

Fortsættes på næste side....

Sådan plejer du

dine kapokprodukter
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Egenskaber ved Kapok

Kapok er allergivenligt og økologisk

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 er temperaturregulerende

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 varmereg-
ulerende materiale, der sikrer din baby den mest komfortable søvn.

Kapok er antibakterielt

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 er åndbart

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 fornem-
melse, som kan forekomme med produkter i dun, uld eller bomuld. Din baby 
vil i stedet opleve en helt tør og behagelig nattesøvn.

Efter de 30 minutter tages dynen/puden ud af tørretumbleren. Træk igen 
eventuelle fibre fra hinanden i hver kassette af dynen, hvis de skulle have 
samlet sig. Mærk efter, om der fortsat er fugt i den. Det er nemmest at 
mærke, om den er tør ved stuetemperatur, så lad den køle kortvarigt af. 
Den skal se fluffy ud og være tør at røre ved.

Hvis den stadig er fugtig, skal du gentage denne proces 3-4 gange, 
indtil den er helt tør.  

Nogle spørgsmål?
Vi ønsker at sikre, at du får mest muligt 
ud af dine Moonboon-produkter, så 
hvis du skulle have spørgsmål til vores 
plejeanvisninger, er du velkommen til 
at kontakte vores kundeservice.
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