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Údržba

 Všetky produkty BEMOSS® sú stabilizované a bezúdržbové. Nevyžadujú žiadne prirodzené svetlo, závlahu vodou, či substrát.
 Žiaden z našich výrobkov v žiadnom prípade neodporúčame polievať , striekať či poprašovať vodou. Farba, ktorá sa určuje
počas fázy stabilizácie by sa týmto vymývala a produkty ako obrazy či steny by sa znehodnotili.
 Takisto neodporúčame vystavovať naše výrobky dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu, pre umiestnenie obrazov či stien
je vždy vhodné zvoliť miesto mimo priamych slnečných lúčov čo predĺži ich životnosť resp. farebnú stálosť.
 Naše produkty sú 100% biologicky odbúrateľné, neobsahujú žiadne škodlivé ani toxické látky, ktoré by boli použité počas
stabilizácie.
 Machu musí byť zaručené prostredie s minimálnou hodnotou relatívnej vlhkosti ovzdušia približne od 40% do 65%. Pod
nižšou hodnotou ako 40% sa stáva tvrdším a na povrch vystupujú minerálne kryštáliky soli použité v stabilizačnom roztoku.
Toto môže spôsobovať v niektorých prípadoch tvorbu bieleho povlaku na lesklých povrchoch, najčastejšie sa tak deje
v chladných mesiacoch, kedy sa menej vetrá a priestory sa vykurujú. Tento jav nie je chybou výrobku, ale reakcia na okolité
prostredie. Akonáhle je vlhkosť ovzdušia obnovená na odporúčanú hodnotu medzi 40%-65%, mach sa znovu stáva pružným
a sviežim.
 Pokles relatívnej vzdušnej vlhkosti pod 40% spôsobuje, že:
o mach je na dotyk tvrdší až tvrdý, vtedy je náchylný na trvalé poškodenie,
o stvrdnutie machu nijakým spôsobom jeho kvalitu neovplyvňuje, je to prirodzená reakcia na vlhkosť okolitého prostredia,
o po obnovení vhodnej vlhkosti sa pružnosť a odolnosť sama navráti,
o jediná údržba machu je jemné pooberanie prachu antistatickou prachovkou, či s použitím jemného tlaku vzduchu
podľa potreby,
o prach nevysávame, ani nijak násilne neodstraňujeme,
o mach už nie je živý, je stabilizovaný špeciálnym roztokom, preto ho za žiadnych okolnosti nepolievame, nekropíme
vodou, ani nezvlhčujeme rozprašovaním vody.
 Prekročenie 65% relatívnej vzdušnej vlhkosti môže zapríčiniť tvorbu plesní a tým znehodnotiť machový stenu, či obraz.
 Stabilizovaný mach aj rastliny sú prírodný produkt, ktorý nebol vytvorený človekom a teda prirodzené nedostatky v tvare,
štruktúre či farebných odchýlkach sú znakom prírodného pôvodu a nie sú vadou produktu.
 Všetky fotky na našich webových stránkach a eshopoch sú reálne fotky našich produktov, vytvorených pre produktovú
fotografiu, tieto fotky sú len ilustračné a neuvádzajú presnú podobu produktov, ktoré budú vytvorené. Každý obraz a stena z
machu je vytváraná ručne a podľa požiadaviek klienta a sú prispôsobované rozmerom a technickým možnostiam jednotlivých
objednávok.
Hlavné vlastnosti stabilizovaného machu a rastlín:

Podsvietené kruhy sú vybavené LED pásom, ktorý potrebuje napájanie 230V. Podsvietenie nie je na baterky.
Pre novinky a inšpirácie nás sleduje na našich sociálnych sieťach

