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LateX hosszúujjú ruha Gloss

Karbantartás

Öltözködés előtt hintse be a ruha belsejét latexporral - ez megkönnyíti
az öltözködést és megóvja a ruhát a sérülésektől, például a szakadástól
stb.
Csak speciális latex tisztítószerrel vagy tiszta, langyos vízben tisztítsa
mosópor hozzáadása nélkül.
Puha gyapjú kendővel törölje szárazra. Az ismételt mosás és szárazra
törlés növeli a fényességet. Ha még magasabb fényt szeretne,
használjon latex spray-t.
Latex segédeszközök ápolása gondoskodik arról, hogy minden szerszám
és ruhanemű tökéletes állapotban legyen.

Szín

Fekete - polírozás után magasfényű.

Méretek

S méret:

a) hossza: 85,8 cm
b) a hüvely szélessége a legkeskenyebb ponton: 9 cm
c) a hüvely szélessége a legszélesebb ponton: 13,9 cm
d) gallér szélessége: 19 cm
e) nyakkivágás átmérője: 13 cm
f) alsó szegély szélessége: 37 cm
g) oldalszélesség: 40,4 cm
h) derékbőség: 31,7 cm
i) mellkasi szélesség: 40 cm
j) cipzár hossza: 51,2 cm

M-es méret:

a) hossza: 92,5 cm
b) a hüvely szélessége a legkeskenyebb ponton: 9,2 cm
c) a hüvely szélessége a legszélesebb ponton: 14,9 cm
d) gallér szélessége: 19,3 cm
e) nyakkivágás átmérője: 13 cm
f) alsó szegély szélessége: 38,3 cm
g) oldalszélesség: 41,7 cm
(h) derékbőség: 34 cm
i) mellkasi szélesség: 43 cm

https://www.sexyelephant.hu/latex-segedeszkozok-apolasa/
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j) cipzár hossza: 51,2 cm

L méret:

a) hossza: 93 cm
b) a hüvely szélessége a legkeskenyebb ponton: 9,4 cm
c) a hüvely szélessége a legszélesebb ponton: 15,1 cm
d) gallér szélessége: 21 cm
e) nyakkivágás átmérője: 13 cm
f) alsó szegély szélessége: 43,3 cm
g) oldalszélesség: 46,2 cm
h) derékbőség: 38,2 cm
i) mellkasi szélesség: 47 cm
j) cipzár hossza: 55,5 cm

XL-es méret:

a) hossza: 101 cm
b) a hüvely szélessége a legkeskenyebb ponton: 10 cm
c) a hüvely szélessége a legszélesebb ponton: 17,5 cm
d) gallér szélessége: 21,4 cm
e) nyakkivágás átmérője: 13 cm
f) alsó szegély szélessége: 49 cm
g) oldalszélesség: 52,5 cm
h) szélessége derékban: 42,3 cm
i) mellkasi szélesség: 52 cm
j) cipzár hossza: 55,5 cm

A méretek nagyjából a következő kategóriáknak felelnek meg:

kb 40 - 55 kg - S méret
kb 55 - 70 kg - M méret
kb 70 - 85 kg - L-es méret
kb 85 kg és több - XL-es méret
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Biztonsági előírások

• Tartsa távol gyermekektől! A termék lenyelhető apró alkatrészeket tartalmaz.
• Ne használja a terméket sérült vagy egyéb módon irritált bőrön. Csak jó fizikai állapotban használja.
• Ne adja ki a terméket harmadik félnek. Ez megakadályozza a betegségeket és a fertőzéseket.
• Az esetleges allergiás reakciók elkerülése érdekében figyelmesen olvassa el a termék csomagolásán található
információkat.
• Ha nagyon kellemetlen bőrfeszülést, irritációt, zúzódásokat, elszíneződést vagy egyéb problémákat tapasztal,
azonnal hagyja abba a használatát.
• Ne fagyassza le vagy melegítse a terméket.
• A termék nem alkalmas kereskedelmi használatra.
• A sérülések elkerülése érdekében ügyeljen a termék biztonságos használatára. A termék használata saját
felelősségére történik.
• Nem vállalunk felelősséget a szakszerűtlen kezelésből és a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő
károkért és balesetekért.
Általános információk a latexről
• Ne használja a terméket mások akarata ellenére. Csak az érintett személy beleegyezésével használható.
• Soha ne hagyjon felügyelet nélkül megkötött, védtelen személyeket.
• A termék természetes latex gumiból készült, ami allergiát okozhat. Ha testi tünetek vagy egészségügyi problémák
jelentkeznek, azonnal forduljon orvoshoz.
• A latex rendkívül rugalmas, de könnyen megsérülhet. A latex kezelésekor kerülje az éles tárgyakat, például
hajtűket, ékszereket vagy hosszú körmöket.
• Az esetleges felületi hibák, "üvegek" a gyártás során keletkeznek, és nem jelentenek gyártási hibát.
 
Latex termékek használata
 
• Ügyeljen a termék takarékos használatára.
• Az első használat előtt tisztítsa meg a terméket az ápolási utasítások szerint (lásd alább).
• Felhelyezés előtt finoman porolja be a latex termék belsejét latexporral. Ez megkönnyíti a telepítést, és megvédi a
terméket a sérülésektől, például repedésektől stb.
• Használat után lassan távolítsa el ismét a terméket a testéből.
 
Latex ápolás
 
• Minden használat után a terméket kézzel kell megtisztítani langyos vízben, speciális mosószerrel vagy enyhe
szappannal. Öblítse le a szappan maradékát hideg vízzel.
• Mosás után törölje le a terméket száraz, puha, szöszmentes ruhával.
• A nagyobb termékeket törölközőre terítve megszáradni. Hagyja megszáradni először a belsejét, majd a külsejét.
Győződjön meg arról, hogy a cipzárak, a részletek és a zsebek teljesen szárazak.
• Tárolás előtt a teljesen megszáradt terméket enyhén porozza be latexporral.
• Tárolja a terméket tiszta, hűvös és száraz helyen. Kerülje a közvetlen napfényt és a magas páratartalmat.
• A kémiai reakciók elkerülése érdekében a terméket külön tárolja. Ne tárolja más, különböző anyagokból készült
termékekkel együtt.
• Ha erős fényt szeretne, latex spray-t javasolunk.
(Vigyázat: Csúszásveszély a ködpermet miatt.)

Információk a hulladékkezelésről

• Ne dobja ki a csomagolóanyagot, és ne adja le újrahasznosításra.
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