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

Kapokmadrassen tåler ikke vask, men madrassens fibre vil have godt af, 
at du lufter den udendørs cirka en gang om måneden.

Den kan rengøres med en hårdt opvredet våd klud. 

Madrassen måler 30 cm. i bredden og 90 cm. i længden og er designet 
til at anvendes med Slyngevuggen og Tvillingeslyngevuggen fra 
Moonboon.

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.

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.


