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VERVUILING : HOE VOORKOMEN

Het antwoord is simpel: door zo goed mogelijk te voorkomen dat vuil in aanraking komt met tapijt. Dit kunt U 
het beste doen met een goed inkomtapijt, waarin vuil van de schoenen wordt opgenomen als u van buiten komt.

Een goede inkommat werkt op 2 manieren: hij heeft een borstelende vocht absorberende werking. Een kokosmat 
bijvoorbeeld borstelt wel het grove vuil van uw schoenen, maar heeft geen vocht absorberende werking. Vooral bij 
slecht weer is het verstandig een extra vocht absorberende mat aan uw inkommat toe te voegen. Want juist vocht 
veroorzaakt snel een zichtbare vervuiling.

Denk hierbij ook aan de overgangen vanaf harde vloeren naar uw Haute Couture tapijt.

Stofzuigen: Het is voor de levensduur van uw tapijt belangrijk, dat u het tapijt vanaf de dag van aankoop dagelijks 
stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een aangedreven borstelende stofzuiger. Een borstelstofzuiger verwijdert 
effectiever stof en vuil dan een stofzuiger voorzien van een gewone zuigmond.

Bij een nieuw tapijt veroorzaakt stofzuigen pluisvorming, vooral in de eerste maanden. Dit pluizen tast de kwaliteit van
uw tapijt niet aan, het betreft hier slechts een fractie van het totale poolgewicht. Een volle stofzuigerzak van 3 liter bevat
ca 22 gram pluis. Dit komt neer 0.25 g/m²! Controleer minstens maandelijks of de stoffilter schoongemaakt of dat de 
stofzuigerzak vervangen dient te worden. In de eerste maanden dient u dit bij voorkeur wekelijks te controleren.

DAGELIJKS ONDERHOUD

STOFZUIGEN BORSTELEND STOFZUIGEN
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VLEKVERWIJDERING

PERIODIEK ONDERHOUD DOOR EEN PROFESSIONEEL REINGER

Het tapijt komt in aanmerking voor periodiek onderhoud wanneer het ontstaan van looppaden door plaatselijke 
vervuiling zodanig storend is, dat stofzuigen geen bevredigend resultaat meer geeft.

Indien U uw tapijt niet zelf kunt of wenst te reinigen dan kan het tapijt ook gereinigd worden door een professioneel 
reinigingsbedrijf. 

Vlekken dien bij voorkeur onmiddellijk behandeld te worden, want vlekken storen altijd en geven een onverzorgde indruk. 
Ga als volgt te werk: 

 
Stap 1:

Maak direct een badstof handdoek nat met koud spatieleidingwater, wring de handdoek uit en plaats deze op de verse 
plek. Laat de handdoek zolang liggen, zonder eronder te kijken, totdat deze volledig droog is. Dep of wrijf nooit met de 
handdoek over de vlek omdat u hiermee de structuur van het tapijt kunt beschadigen. Gebruik ook nooit zeep.
 

Stap 2:
Zijn er na afloop van de vlekkenbehandeling volgens stap 1 nog altijd vlekken zichtbaar? Neem dan contact op met 
een professioneel cleaning bedrijf of contacteer uw leverancier voor verdere info. Gebruik geen producten die niet 
voorgeschreven zijn voor het type vlek.

GROOT ONDERHOUD DOOR EEN PROFESSIONEEL REINIGER

Groot onderhoud dient uitgevoerd te worden wanneer de volledige oppervlakte 
door langere (jarenlange) periode vervuilt is. Deze methode dient van plint tot plint 
uitgevoerd te worden door een professioneel onderhoudsbedrijf.

Voor groot onderhoud adviseren wij: Spray extractie recht, deze methode zorgt 
ervoor dat onzuiverheden worden verwijderd onder hoge waterdruk. Onmiddel-
lijk hierna wordt het vuile water opgezogen door een zuigmond. Doordat bij deze  
methode met water wordt gewerkt zal het tapijt eerst moeten drogen vooraleer 
de gereinigde ruimtes weer in gebruik mogen genomen worden. Bij sterk vervuild 
tapijt zal deze methode met intervallen moeten worden herhaald tot het gewenste 
resultaat is bereikt.

Deze manier van sprayextractie mag enkel gebruikt worden indien tapijt geplaatst is
volgens de “Haute Couture” plaatsingsvoorschriften. Er mag ook max 5 L/m² water 
gebruikt worden.

SPROEI-EXTRACTIE RECHT

Roterende spray extractie metho-
de mag niet gebruikt worden aan-
gezien deze roterende borstels 
onherstelbare schade kunnen 
toebrengen aan uw tapijt.

Bovenstaand onderhoudsadvies is een algemeen advies. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aard en mate van vervuiling en de eisen van de gebruiker
kan een aanvullend onderhoudsadvies noodzakelijk zijn. Wij adviseren U hierover contact op te nemen met uw onderhoudsbedrijf.


