Tisztítási és kezelési útmutató padlószőnyegekhez
Ön jól választott! Az INKU padlószőnyegei barátságos, otthonos környezetet teremtenek és különösen könnyen kezelhetőek.
Összeállítottunk egy listát a szakmai szempontból legfontosabb tisztítási és kezelési tippekkel, hogy Ön sokáig örömét lelhesse új
padlószőnyegében.
Az INKU padlószőnyegei strapabíróak és kopásállóak. Az erős igénybevétel során keletkező enyhe benyomódások rövid időn belül
“regenerálódnak”. Adott esetben a szőnyeg szálait kefével is felegyenesíthetjük. Mozgatható bútoroknál ügyeljünk a görgők
keménységére (válasszunk lágy görgőket) vagy lássuk el ezeket védőréteggel.
A szennyeződések elkerülésére egy megfelelő nagyságú szennyfogót helyezzünk a bejárathoz, hogy lehetőleg minél kevesebb
piszkot vigyünk be az utcáról a lakásba.
Általános tisztítás
A legfontosabb a rendszeres porszívózás. Még ha a szőnyegen semmiféle szennyeződés sem látható, akkor is rendszeresen
porszívózni kell. A levegőben található por lerakódik a szőnyeg szálainak felületén. Rendszeres porszívózás mellett a szőnyeg ezen
tulajdonsága hozzájárulhat a levegőben felhalmozódó pormennyiség csökkentéséhez, az allergiás reakciók csökkenéséhez és a klíma
javításához. Modulszőnyegek tisztítására különösen alkalmas a forgókefés porszívó. Ez a forgófej eltávolítja a felületen megtapadó
piszok- és porszemcséket. Természetes, vagy kevert szálból készült szőnyegeknél ne használjunk kefés, csak sima fúvókás porszívót!
Foltok – nem probléma!
A legfontosabb az azonnali folteltávolítás!
Mindenfajta szennyeződést és folyadékot egy jó nedvszívó képességű ronggyal azonnal el kell távolítani, ill. fel kell itatni. Az
esetlegesen még megmaradt szennyeződés-maradványokat a CC Folt&Nincs utólagosan kezelhetjük. Ehhez egy tiszta, nedvszívó
rongyot nedvesítsünk be a tisztítószerrel majd finom mozdulatokkal itassuk fel vele a foltot a szőnyegről. Makacsabb foltoknál
mechanikus kezelést javaslunk puha kefével.
Kivétel: velúr-, gyapjú- és természetes szálú szőnyegek! Ezekhez használja a CC-Alibaba terméket.
Szőnyegeknél kérjük ne alkalmazzon mosogató- vagy mosószereket, különben fokozottan fennáll az újraszennyeződés
veszélye!
Időszakos tisztítás
Az időszakos tisztítás a frekventáltabb területeken esetlegesen kialakuló kikopások elkerülésére, valamint nagyobb felületek
tisztítására szolgál. Ezért ezt nem túl hosszú időintervallumokban rendszeresen végezzük. Ehhez a CC-Padlószőnyeg tisztító
koncentrátumot 1:3 arányban vízzel hígítva permetezzük a felületre és kefével juttassuk a szálak közé. (Nagyobb felületeknél e
művelethez a Carpet Cleaner – kefés tisztítógépet ajánljuk.) A hatóidő leteltével a szer megszárad, kikristályosodik és kefés
porszívóval maradéktalanul eltávolítható a szőnyegből.
Alaptisztítás
A CC-Sprüh-Ex 2000-t a szennyezett területre permetezzük, majd a Solution – száraztisztítóport a szőnyegre szórjuk és kefével
bedolgozzuk. A CC-Sprüh-Ex 2000 által feloldott szennyeződést a Solution megköti és 30-60 perc száradás után kefés porszívóval
egyszerűen eltávolítható. A felületek rögtön a tisztítás után járhatóak.
Alaptisztítás (INKU Clean)
A INKU Clean Folteltávolítót hígítás nélkül, vagy a Felülettisztító-koncentrátumot 1:9 arányban hígítva előzetesen a felületre
permetezzük. (Csak nedvesítsük be a felületet – ne itassuk át!)
Ezután a fent leírt módon (tisztítóporos eljárás) tisztítsuk meg a szőnyeget. A teljes száradást követően a szőnyeg újra használható.
Higiénia
A padlószőnyegek helyes tisztítás és ápolás mellett különösen higiénikusak. Ha esetleg valamiféle baleset történne, ajánljuk az
INKU Szagsemlegesítőt. Az INKU Szagsemlegesítő egy bevizsgált fertőtlenítőszer, ami semlegesíti a kellemetlen szagokat. Legyen
az fokhagyma, záptojás, hal, vagy akár vizelet (háziállatok) esetleg cigarettafüst, ami a szőnyegbe beivódott, az INKU
Szagsemlegseítő mindenféle rossz szagot megszüntet és antibakteriális hatással bír baktériumokkal és gombákkal szemben.
A SOLUTION termék előnyei a nedvestisztítással szemben:
környezetbarát, biológiailag lebontható anyagokkal
a padlószőnyeg mindig járható marad
nem hagy foltokat használat után
mindenhol alkalmazható
száraz marad a szőnyeg
használatához nem szükséges kiüríteni a helyiséget
élénkíti a színeket
felegyenesíti a szálakat
higiénikusan tiszta szőnyeget eredményez
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Termékeink használatából fakadó semmiféle problémára garanciát nem tudunk vállalni azok felhasználhatóságának
sokfélesége, illetve a hatáskörünkön kívül eső alkalmazási feltételek okán. Kérdéseivel forduljon szakembereinkhez,
akik mindenkor készséggel állnak az Ön rendelkezésére.
Az INKU a változtatások jogát fenntartja. Nyomtatási hibákért felelősséget nem vállalunk.
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