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Köszönjük, hogy az INKU Nemzetközi Kereskedelmi Kft által forgalmazott modern és könnyen kezelhető designszőnyeget vásárolt. Reméljük, hogy szőnyegét hosszú ideig teljes megelégedéssel fogja használni, ebben szeretnénk segítséget nyújtani ezen kis útmutatóval. Jelen kezelési útmutató az akrilszálas, bőr-, pamut-, gyapjú vagy
viszkóz-szőnyegek tisztítását hivatott bemutatni.
Kezdeti teendők
Vékonyszálú új szőnyegeknél ügyelni kell arra, hogy amíg a felület szálai kellően össze nem tömörödnek (kb. 3-4
hónap), addig a szőnyeget naponta kíméletesen tisztítsuk, például kézi seprűvel. Ezen időszak alatt a porszívózás
megkezdése is csak a legkisebb teljesítményfokozaton történhet. Az új szőnyegeknél jelentkező elemi szálak hullása természetes folyamat, ez a szőnyeg gyártástechnológiájából adódik, és a felület összetömörödése után megszűnik.
Alátét
A szőnyegek hosszú élettartamát a tiszta, egyenletes és száraz aljzat alapozza meg. A szőnyeghát nedvesedése a
szőnyeg károsodásához vezet. A kereskedelemben kapható alátétek óvják szőnyegét, ráadásul gátolják, annak
elcsúszásának veszélyét is.
Porszívózás
Fontos a szőnyegek rendszeres porszívózása. A szálirányú porszívózással a napi
szennyeződések könnyedén eltávolíthatóak. Mindenkor kerülje a forgókefés porszívók
használatát, mivel a forgókefés fejek a szálakat bolyhosítják. Elsősorban a vékonyabb
szálú szőnyegek jellegzetessége, hogy a szálak a szőnyeg hátoldalához csupán minimális keresztmetszettel tudnak rögzülni, ezért bizonyos számú elemi szál hullása
folyamatosan előfordulhat, ez azonban a szőnyegben károsodást nem okoz, optikailag a
szőnyegen nem vehető észre, a kihullott szálakat rendszeresen porszívózzuk.
Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás
görgők, a kíméletlen porolás károsítja a szőnyeget. Védeni kell a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától
is. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni. A
szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve történjen és soha ne hajtogatva. Soha ne helyezzen vízzel töltött cserépedényt szőnyegére!
Folttisztítás
A mindennapi használat során
bármikor előfordulhat, hogy folt
keletkezik a szőnyegén. Az Arte
Espina szőnyegek alapanyaga egy
speciális
Espirelle
akrilszál,
melyről a háztartási foltok 90%-a
egyszerűen vízzel eltávolítható. A
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makacsabb foltok eltávolítására
használhatja az INKU szaküzletekben kapható CC-Folt & Nincs folttisztítót. Általános szabály, hogy a folt tisztítását haladéktalanul meg kell kezdeni, soha ne hagyjuk a foltot beszáradni. A folteltávolítás sikere elsősorban a
folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ! Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő
folyadékot el kell távolítani. A folt eltávolításához tiszta, puha, lehetőleg fehér rongyot használjon, mellyel először a foltot itassa fel (A). A folt eltávolításához használt rongyot sűrűn cserélje. Ezt követően mossa le a szőnyeg
felületét langyos vízzel, dörzsölés nélkül. Nagy szőnyeghez használjon edényt (B), a kisebb szőnyegeket tartsa
csap alá (C). Gyorsan szárítsa ki szőnyeget, szükség esetén használjon hajszárítót. Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva és biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását!
Makacsabb foltok esetén célszerű folteltávolító szert használni, melyet használat előtt a szőnyeg egy kevésbé
látható helyén próbáljon ki, hogy meggyőződjön, hogy a tisztítószer a szőnyeg színét, anyagát nem károsítja-e.
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Tisztítószer használata esetén ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon be a szőnyeg belsejébe. A tisztítást
a szőnyegtisztító-szeren feltüntetett utasítás szerint kell végezni. Soha ne használjon tisztítószerként mosószert,
felmosószert, hígítót, vagy egyéb oldószert, ugyanis ezen anyagok a szálak mélyére jutva ott megtapadnak és
vízzel onnan alig moshatók ki. Ennek következtében a szőnyeg a továbbiakban sokkal gyorsabban fog elszennyeződni.
Nedves tisztítás szennyeződés eltávolításához
A szőnyeg szálaira rakódott porszemeket eltávolíthatja,
ha először egy kicsavart nedves frottírtörölközőt (D)
óvatosan a szőnyeg felületére helyez, majd száraz
törölközővel a nedvességet felitatja (E). Ily módon a
porszemcsék még azelőtt eltávolíthatók lesznek a
szőnyegről, hogy azok a szőnyeg szálainak mélyére
hatolnának. Az eljárást addig ismételje, amíg a
frottírtörölközőn már nem látható szennyeződés. Ezt
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követően szárítsa ki szőnyegét. Ezen tisztítás rendszeres
ismétlésével elkerülhető lesz a szőnyeg általános
elszennyeződése. Amennyiben a szálak már erősen elszennyeződtek és a szőnyeg a fenti frottírtörölközős módszerrel már nem tisztítható, szakszerű szőnyegtisztító igénybevételére lesz szüksége.
A fehérje- vagy zsírtartalmú foltok tisztítóbenzinnel, metanollal vagy spiritusszal eltávolíthatóak. Gyertyaviaszt
hagyjuk megkeményedni, majd távolítsuk el óvatosan a nagyobb darabokat. A kézzel nem eltávolítható maradványt itatóspapír és langyos vasaló segítségével távolíthatjuk el. Figyelem: a túlzott hőmérséklet az akrilszálakat
végletesen károsítja és a színes viasz örökre megváltoztatja a szőnyeg színét.

Bőrszőnyegek tisztítása
Amennyiben a bőrszőnyeg nem simul ki a szállítást követően, hagyjuk a szőnyeget hosszabb ideig fektetve és rendszeresen kézzel, vagy lábbal óvatosan simítsuk el. A szőnyeg hamarosan sima lesz.
A bőrszőnyegek folyamatos tisztítása a szőnyeg hosszú élettartamának alapfeltétele. A szőnyegeket
rendszeresen, lágy kefével tisztítsuk. A kávéfoltokat és egyéb folyadékszennyeződéseket haladéktalanul
nedvszívó ruha, vagy papír segítségével itassa fel. Ha a folt a szőnyeget már átitatta, fontos, hogy a szőnyeget megfordítva, hátoldallal felfelé szárítsuk ki, ellenkező esetben a pangó nedvesség a szőnyeget
tartósan károsítani fogja.
Nagyon javasolt a bőrszőnyeg alá textil alátét elhelyezése a szín átütésének megakadályozása érdekében. A bőrszőnyeget sem géppel, sem kézzel nem szabad mosni, centrifugázni tilos, azt kizárólag szaktisztító tisztíthatja. A bőrszőnyeget a közvetlen napsugárzás és a nagy hőmérséklet is károsítja, ezért azt
soha ne helyezze közvetlen napfénynek kitéve, se fűtőtest, vagy kandalló elé.
Megfelelő karbantartás esetén a bőrszőnyeg sok-sok éven keresztül lakásának elegáns dísze marad, de
ne feledje, hogy ezen szőnyegek nem használhatók erős igénybevétel esetén.
Egyéb alapanyagú szőnyegek karbantartása (pamut, gyapjú, viszkóz)
A pamut-, gyapjú- és viszkóz szőnyegek tisztításának legfontosabb szabályai:
 A rendszeres porszívózás a folyamatosan szép megjelenést biztosítja
 A nedves szennyeződéseket azonnal itassa fel fehér, nedvszívó ruha segítségével
 Egyéb foltok esetén javasolt a szaktisztító igénybevétele
 Ne használjon vegyszereket a tisztításnál, mert ezek károsíthatják szőnyegét
 Szőnyegét ne tegye olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzást, vagy nedvesség érheti
 Ne húzza ki a szőnyeg szálait és csomóit a szőnyegből
Sok örömet és boldogságot kívánunk az INKU-nál vásárolt Arte Espina, Angelo, vagy egyéb típusú
akril-, bőr-, viszkóz, pamut vagy gyapjúszőnyegéhez.
INKU Nemzetközi Kereskedelmi Kft

www.inku.hu

