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CURVY CASTLE CONSTRUCTORS - 18844 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
1 x Curvy Castle Constructors - 11 pieces 
 
CARE AND MAINTENANCE 
Curvy Castle Constructors are made from nylon and soft foam. 
For indoor use only. 
 
 
Observe the following:- 
1. Avoid shoes, buckles or sharp/hard objects. 
2. Organise a regular cleaning schedule. 
3. Wipe off accidental marks/liquids using a mild detergent and a damp cloth, avoiding 
 excessive amounts of water.  Do not use cleaners with abrasives in them or solvent-
 based cleaners such as trichloroethane or carbon tetrachloride.  Liquid detergents used 
 to wash cups/plates etc. are ideal or Dirt Lift 14800 or Bioguard Surface Wipes 18905.  4.
 Do not steam clean. 
5. Fabric can be washed separately at 30˚C. Please note: we recommend that the fabric be 

wiped clean whilst still on the product.  Although it is possible to undo the zip and velcro 
to remove the cover off the foam, this is only as a last resort for persistent marks.   

 
SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
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O CASTELO – CONJUNTO DE 11 PEÇAS  18844 

 
CONTEÚDO 
1 x Castelo – conjunto de 11 peças 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
O castelo é feito de nylon e espuma macia. 
Utilize apenas no interior. 
 
Tenha atenção ao seguinte: 
1. Evite utilizar sapatos, fivelas ou objetos afiados/pontiagudos. 
2. Organize uma agenda de limpeza regular. 
3. Limpe marcas/líquidos acidentais com um detergente macio e um pano húmido, evitando 

quantidades excessivas de água. Não utilize produtos de limpeza com abrasivos ou à base 
de solventes, tais como tricloroetano ou tetracloreto de carbono. O ideal é utilizar 
detergente líquido da loiça, o detergente 14800 ou o Bioguard 18905. 

4. Não lave com vapor. 
5. Os tecidos podem ser lavados separadamente a 30ºC. Nota: Recomendamos que limpe o 

tecido sem o retirar do produto. Apesar de ser possível abrir o zip e velcro para remover a 
cobertura, só é aconselhado fazê-lo como último recurso caso a nódoa seja muito 
persistente. 

 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
 


