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Latex produkt pleje

Pleje og opbevaring af latex-produkter
Med den rette pleje og opbevaring, kan du have glæde af din latex-beklædning i
mange år og latex er meget nemt at vedligeholde.
Før du tager din latex-beklædning i brug, bør du pudre den indvendig enten med
talkum eller en speciel latex-pudder.
Brug aldrig olie, vaseline eller cremer sammen med latex. Vær meget forsigtig med
skarpe negle, ure, ringe eller andre smykker, idet latex er meget følsomt over for
spidse og skarpe genstande.
Vær også forsigtig med rygning, idet en cigaretglød straks vil brænde sig igennem
latex. I modsætning til fx. Neopren er latex ikke modstandsdygtig over for klor, så du
bør derfor ikke bruge din latex-beklædning i swimmingpools.
Latex-beklædning bør rengøres hurtigst muligt efter brug, enten med en desinfektions
spray eller ved at vaske det forsigtigt i lunkent vand med en mild brun sæbe. Put aldrig
latex i vaskemaskinen.
Latex må ikke hænges til tørre i solen, idet solens ultraviolette stråler er skadelige for
latex. Hæng derfor til tørre indendørs eller i skyggen, og vær sikker på, at
beklædningen er helt tør både ud- og indvendig, inden du lægger den på plads. Husk
at pudre indvendig efter vask og tørring. Dette bør ske så hurtigt som muligt efter
tørringen, idet latex har tendens til at ”klæbe” sammen, hvis det ikke er pudret.
Latex har ikke godt af at hænge på tynde metalbøjler, så hvis du ønsker at have din
latex-beklædning hængene i garderobeskabet, så brug en bred bøjle. Dog opbevares
latex bedst lagt pænt sammen i en kommodeskuffe.
Du bør jævnligt bruge en egnet latex-spray både at holde din beklædning skinnende,
men også af hensyn til elasticiteten. En egnet latex-spray modvirker også
mikroskopiske revner som følge af udtørring/revner der forkorter din beklædnings
levetid.
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