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Vaskeveiledning Talley madrasser 

Trekk
Ved rengjøring av trekket anbefales det å bruke varmt 
vann og såpe, eller et nøytralt rengjøringsmiddel eller et 
klorholdig rengjøringsmiddel med konsentrasjon inntil 
1000 ppm. Trekket kan også vaskes i maskin og tørkes i 
tørketrommel ved temperatur som ikke overskrider 71° C.

Ikke bruk løsemidler eller alkoholbaserte rensemidler, 
blekemidler, klorholdige midler med konsentrasjoner over  
1000 ppm, da disse vil ødelegge materialene i madrassen. 
Spritholdige våtservietter kan brukes med forsiktighet. 
Trekket skal ikke autoklaveres.

Madrassens deler
Madrassen kan vaskes i vaskepose i vaskemaskin ved 
maks. 
71° C. Sørg for at CPR ventilen og pumpetilkoblingen er 
helt stengt, da det ellers kan komme vann i luftcellene 
eller rørene. Madrassen
kan også sendes til Etac sin resirkuleringsavdeling for 
garantert rent vaskeresultat. De enkelte celler kan tørkes 
med en mild antiseptisk løsning.

Pumpen
Pumpen skal alltid koples fra strømforsyningen før ren-
gjøring. Pumpen til QUATTRO madrassene kan tørkes av 
med en fuktig klut eller spritholdig våtserviett. Ikke bruk 
løsemidler

Vaskesymboler

Maskinvask  
ved maks. 60°C

Maskinvask  
ved maks. 95°C

Tørketromles 
ved maks. 60°C 

Må ikke  
overtørkes

Tørketromles 
ved maks. 80°C 

Må ikke  
overtørkes

Tørketromles 
ved maks. 

100°C 
Må ikke  

overtørkes

Stryke- 
temperatur 

maks. 200°C.

Auto- 
klaveres  maks. 

105°C

Vaskeveiledning Sylvan avtørkbare dyner og puter 

1. Brett dynen dobbelt i lengderetningen og tørk av 
med rengjøringsmiddel

2. Brett dynen dobbelt igjen, og tørk av dynen og den 
synlige delen av madrassen med rengjørinsmiddel.

3. Brett dynen tilbake og dobbelt den andre veien, tørk 
av dynen og den synlige delen av madrassen med 
rengjøringsmiddel.

4. Løft opp dynen og brett dobbelt i lengderetnin-
gen, slik at den siden som ikke er rengjort vender ut. 
Gjenta punkt 1 til 3.

IKKE vask Sylvan dyner og puter i maskin!

Anbefalte vaskemidler:
Et stort antall rengjørende og bakteriedrepende midler 
kan brukes, som for eksempel Hypercloride 1:100, Clearsol 
1:100, Sterilot 2:100, Hycolin 1,5:100

Bruk gjerne engangskluter.


