Rady a tipy pro namáčení aranžovací hmoty oasis®
Naplňte nádobu čerstvou vodou a položte OASIS® aranžovací hmotu nebo správně uříznutý kus cihly na hladinu vody.
Nádoba by měla být minimálně dvojnásobně vyšší než kostka a měla by mít dostatek prostoru na obou stranách, aby voda mohla kostku volně
omývat a kostka tak bez překážky absorbovala vodu.
Cihlu pokládejte na hladinu vody vždy logem nahoru.
Nechte samovolně aranžovací cihlu nasát vodou, dokud se nepotopí. Doba nasátí je 90 sekund.
Cihly nikdy nezatlačujte pod vodu ani je neobracejte ve vodě. Už pouhé vlny z obracení kostek ve vodě mohou způsobit to, že uvnitř kostek
zůstanou malá suchá místa a kostka nebude řádně nasátá vodou.

Nikdy nenalévejte z vrchu na kostku vodu! Vyměňujte pravidelně vodu a pečlivě
čistěte nádobu čističem Floralife® Cleaner - Čistič, aby se v ní netvořily bakterie.
Pokud budete pokládat více cihel na sebe - sloupec, měla by se mezi ně vložit
hliníková folie, igelit nebo tenká vrstva suché hmoty Oasis® SEC. Tím se zabrání
odtoku vody z horních cihel směrem dolů.
Nezapichujte nikdy stonek do již existujícího otvoru v hmotě, neboť hmota v tomto
místě může být poškozená. To pak může vést k tomu, že květina nepřijme dostatek
vody.
Zapichujte stonek květin vždy dostatečně hluboko do aranžovací hmoty.
Stonky květin mějte vždy šikmě seříznuté.
Vodorovně položené věnce udrží vodu delší dobu než věnce postavené na výšku
nebo zavěšené. Pokud jste věnce zpracovávali ve svislé poloze nebo zavěšené,
doporučujeme doplňovat vodu a přes noc je pokládat do vodorovné polohy.
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Produkty s přísavkami
Některé produkty OASIS® jsou již opatřeny přísavkami. Přísavky lze rovněž dodat zvlášť a produkty jimi dovybavit. S jejich pomocí lze hotová aranžmá snadno připevnit na hladké povrchy. Při používání produktů s přísavkami dbejte následujících doporučení:
•

Před upevněním aranžmá na určené místo očistěte a osušte plochu přísavky.

•

Též plocha, na níž bude aranžmá umístěno, musí být čistá, suchá a odmaštěná. Jinak nebudou přísavky držet.

•

I čerstvě naleštěný vůz může snížit přilnavost přísavek. V takovém případě je třeba leštidlo v daném místě opatrně odstranit teplou vodou
a utěrkou, která nepouští chloupky (jelenicí).

•

Pokud chceme aranžmá z podkladu odebrat, pomůže, když okraj přísavek konečkem prstu nadzdvihneme. Tím se dostane vzduch pod přísavku a tu lze pak snadno odebrat.

•

Přísavku lze použít maximálně 3x.

•

Nedoporučujeme používat přísavky na leštěné, dolakované a foliované povrchy. Za poškození uvedených povrchů neručíme.

Produkty se sklápěcím stojánkem nebo vyříznutou drážkou
Některé OASIS® tvary jako jsou srdce, věnce a zvláštní tvary jsou
vybaveny sklápěcím stojánkem. Tyto zpravidla se používají ve smuteční či svatební floristice nebo slouží k reprezentativním účelům
(např. dekorace výkladních skříní)
•

Sklápěcí stojánky ze stabilního dřeva jsou pevně spojené
s vlastním produktem.

•

Stojánky se transportují ve složeném stavu. Pro prezentaci
aranžmá se stojánek s produktem rozloží.

Vyříznuté drážky
Velké a velkoplošné produkty OASIS® jsou opatřeny vyříznutou
drážkou. Jedná se o inovaci firmy Smithers-Oasis, kdy díky zářezům po celé šířce hmoty dochází k přerušení vodního sloupce a
minimalizaci drenáže. Tím nedochází k vysychání horního segmentu produktu.

Upozornění:
Při aranžovaní leží produkt horizontálně na pracovní ploše. Po
ukončení práce je třeba nechat odtéct přebytečnou vodu, kterou
vytlačily naaranžované stonky. Proto je vhodné postavit aranžmá
na určitou dobu do vertikální polohy. Voda vytlačená stonky
odteče a nebude později tvořit louže na místě určení.

Vyříznuté drážky
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Aranžovací hmota s podložkou z umělé hmoty, tvrdé pěny, dřeva nebo
recyklovatelného podkladu.
Zvláštní metodu namáčení vyžadují produkty z aranžovací hmoty, vybavené podložkou z umělé hmoty, tvrdé pěny, dřeva nebo z recyklovatelného
kartonu. Existuje zde nebezpečí nedokonalého nasátí vody. To hrozí především u produktů s vyšším okrajem.
Takové produkty namočíme nejlépe tak, že je vzpřímeně ( vertikálně) držíme a pomalu ponořujeme do vody. (Dávejte pozor, aby Vám produkt
nespadl do vody, protože bude po namočení již poměrně těžký).

Někdy není použití velkých nádob z prostorových důvodů možné, proto doporučujeme nasledující:
Pro dlouhé tvary aranžovací hmoty použijte dlouhou, nízkou nádobu obdélníkového tvaru (např. truhlík). Dle potřeby naplňte vodou s výživou
Floralife®.

Také pro velké, kulaté tvary (věnce) se hodí dlouhá, úzká, obdélníková nádoba. Jakmile část
produktu namočeného ve vodě nasákne vodou,
pootočte jej a nechte nasáknout další část.
Pokračujte, dokud není produkt celý namočený.
Dle potřeby naplňte vodou s výživou Floralife®.

Velkoplošné produkty s podložkami z plastu, tvrdé pěny, dřeva a recyklovatelného podkladu by se měly namáčet ve vodorovné poloze na
zemi. Polévejte produkt pomalu, rovnoměrně a postupně z jednoho konce na druhý, dokud nenabydete pocitu, že je v celé hmotě dostatek
vody (při rychlém zalévání mohou uvnitř hmoty zůstat suchá místa)

Zpracování aranžovací hmoty Oasis® Maxlife
Pokud budou cihly ležet na sobě, měla by se mezi ně vložit hliníková folie nebo tenká
vrstva suché hmoty Oasis SEC. Tím se zabrání odtoku vody z horních cihel směrem
dolů.
Nezapichujte nikdy stonek do již existujícího otvoru v hmotě, neboť hmota může být
v tomto místě poškozená. To pak může vést k tomu, že květina nepřijme dostatek vody.
Zapichujte stonek květin vždy dostatečně hluboko do aranžovací hmoty.
Vodorovně položené věnce udrží vodu delší dobu než věnce postavené na výšku nebo
zavěšené. Pokud jste věnce zpracovávali ve svislé poloze nebo zavěšené, doporučujeme doplňovat vodu a přes noc je pokládat do vodorovné polohy.
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