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Kapoktäcken och kapokkuddar
Viktigt: Läs bruksanvisningen noggrant och spara
den för framtida bruk.
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Hur du tar hand om
dina kapok-produkter
Moonboons kapoktäcken och -kuddar (inklusive hängvaggans påslakan)
är gjorda av en 100% ekologisk fyllning av kapokfiber som har fördelen
av att vara antibakteriellt och resistent mot både mögel och husdammskvalster, vilket gör den allergivänlig. Den luftinfångande cellstrukturen som finns
naturligt i kapokfibern gör den också perfekt temperaturreglerande.
För att behålla dessa unika egenskaper rekommenderar vi att du inte tvättar
dina kapokprodukter, utan hellre skakar dem regelbundet eller hänger dem
utomhus för att lufta där det är möjligt. Detta kommer inte bara att förlänga
livslängden och prestandan för dina Moonboon-köp, utan säkerställer även
att de är fräscha och redo för en god natts sömn.
Om du däremot bestämmer dig för att tvätta dina kapoktäcken eller -kuddar,
följ instruktionerna nedan noga.

Tvättråd
1. Lägg täcken och/eller kuddar i tvättmaskinen på ett kort program
(t.ex. bomull eller syntet) på 40’C (max 60’C vid behov) med ett
skonsamt, flytande ull-/silkestvättmedel, fritt från enzymer och optiska
vitmedel. Använd inte sköljmedel.
2. Sätt på en snabb centrifugeringscykel (vi rekommenderar 1200 varv)
för att avlägsna överflödig fukt.
3. Så snart centrifugeringen är klar, placera omedelbart dina textilier
i torktumlare. Vi rekommenderar att du undviker att använda tennisbollar, torkbollar eller liknande, eftersom dessa kan vara skadliga för
dina produkters naturliga fibrer och minska deras livslängd avsevärt.
4. Ställ in torktumlaren på en fast torktid på 30 minuter på medelhög
värme. Om möjligt, se till att fuktsensorn är inaktiverad.
5. Efter 30 minuter, ta ur dina produkter från torktumlaren och dela
försiktigt upp kapokfibrerna i varje sektion av täcket där de kan ha
samlats under torkningen. Torka platt på en varm plats i ungefär 1
timme.
6. Efter 1 timmes torkning platt, lägg tillbaka produkterna i torktumlaren
i ytterligare 30 minuter på maximal värme.
fortsättning på nästa sida...

Observera!

Det är viktigt att se till att täcken,
filtar, lindor eller liknande aldrig
placeras över bebisens huvud.
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7. Ta ut ur torktumlaren efter 30 minuter och upprepa processen med
att dela upp fibrerna i varje sektion av täcket. Kontrollera om det
fortfarande finns fukt i produkten. Det är lättare att fastställa torrhet
i rumstemperatur, så låt svalna en kort stund. Du vill ha ett fluffigt
utseende som är torrt vid beröring.
8. Om produkten fortfarande är fuktig, upprepa denna process 3-4
gånger tills den är helt torr.

Kapokens egenskaper
Kapok är allergivänligt och ekologiskt
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.
Kapok är temperaturreglerande
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
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.
Andning
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.

Fler Frågor?
Vi vill se till att du får ut det
mesta av dina Moonboonprodukter. Om du har några
frågor om våra skötselanvisningar,
tveka inte att kontakta vår kundtjänst, som gärna hjälper till på
hello@moonboon.se.
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