Kezelési és használati útmutató kézitűzésű és szőtt
hosszúszálú shaggy szőnyegekhez
(INKU Homeline, Angelo, Arte Espina, Dekowe stb kollekciók)
Gratulálunk Önnek az INKU által forgalmazott modern és könnyen kezelhető akrilszálas kézitűzésű
szőnyegéhez. Ezen útmutatóval is segítséget szeretnénk nyújtani, hogy hosszú évekig teljes megelégedéssel
használhassa új szőnyegét.
Általános tudnivalók:
A kézitűzésű szőnyegek hosszú élettartamát a tiszta, egyenletes és száraz aljzat alapozza meg. A
kereskedelemben kapható alátétek a szőnyegét nem csupán óvják, de az elcsúszás veszélyét is csökkentik.
Szálirányú porszívózással – kerülje a forgókefés gépek használatát! – a napi szennyeződések a szőnyegből
könnyedén eltávolíthatók. Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok
tologatása, a kemény, sorjás görgők, a kíméletlen porolás károsítja a szőnyeget. A szőnyeget a nyíló ajtó koptató
és gyűrő hatásától is óvni kell. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után
elfordítva visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve történjen, soha ne
hajtogatva. Soha ne helyezzen vízzel töltött cserépedényt szőnyegére!
Szálhullás:
A vékonyszálú, ’shaggy’ szőnyegek kezdeti szálhullása teljesen normális jelenség, mely a speciális
gyártástechnológiából fakad: A gyártás folyamán a vékony szőnyegszálak a hátlaphoz csupán parányi
keresztmetszeten képesek érintkezni, ezért egyes szálak egyáltalán nem érik el a hátlapot és a ragasztóanyag nem
képes egyes szálakat elérni. A gyártás során ezért eleve több szál kerül a hátlapra feldolgozásra, mint amennyi a
szőnyeg későbbi élettartama során szükséges. Ezen felesleges szálak a használat első pár hónapja és az első
néhány alapos porszívózást folyamán kihullanak, ezt követően a szőnyeg szálhullása magától elmúlik. Tehát az
első hónapokban tapasztalható átmeneti szálhullás semmiképpen nem tekinthető minőségi hibának, mivel ez
gyártótól függetlenül minden ’shaggy’ szőnyeg sajátossága. Amennyiben Önnek a vékonyszálú szőnyegek ezen
átmeneti szálhullása nem fogadható el, azt javasoljuk, hogy inkább más technológiával készített szőnyeg mellett
döntsön.
A fenti szálhullás jelensége, miután a szőnyeg hátával nem kontaktálódó szőnyegszálak eltűntek, néhány hónap
intenzív használat, valamint a rendszeres és alapos porszívózások után magától elmúlik. A szőnyeg csupán akkor
tekinthető minőségi hibásnak, ha a szálhullás intenzitása többhónapos, használat és porszívózás ellenére sem
csökken lényegesen, vagy ha a szálhullás jelentős lenne, azaz ennek következtében egyes helyeken már szemmel
észrevehető, szálhiányos helyek jelennének meg.
Folttisztítás:
A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy szőnyegén folt keletkezik. A foltok eltávolítására
használhatja az INKU szaküzletekben is kapható CC-Folt&Nincs folttisztítót, vagy hasonló terméket.
Általánosan szabály, hogy a folt tisztítása esetén soha ne hagyja 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 mindig el kell távolítani. Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat
előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát az nem károsítja-e. A folt
eltávolításához tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha rongyot használjunk, amit sűrűn cseréljünk. Ügyeljünk
arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg belsejébe. A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás
szerint kell végezni. Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva! Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes
száradását!
A fehérje- vagy zsírtartalmú foltok tisztítóbenzinnel, matanollal, spiritusszal könnyen eltávolíthatók.
A gyertyaviaszt hagyjuk megkeményedni, majd távolítsuk el óvatosan a nagyobb darabokat. A kézzel nem
eltávolítható maradványok itatóspapír és langyos vasaló segítségével távolíthathatók el. Figyelem: A túlzott
hőmérséklet az akrilszálakat véglegesen károsítja, így a színes viasz örökre megváltoztatja szőnyegének színét.
Szálelhajlás, homok és por eltávolítására
 javasolt a szőnyeg kirázása,
 javasolt a szőnyegnek egy póznán, vagy egy porolón a szálakkal lefelé lógatva, a hátoldaláról gyengéden
történő kiporolása
 javasolt a szőnyeget egy un. lapos fejű fúvóka segítségével szálirányban (max. 0,50cm távolságra a
szálaktól, de semmiképp sem a szőnyegre rányomva) kiporszívózni
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A szálak végén látható felületi szennyeződések eltávolítása
 javasolt a szőnyeg foltját egy melegvizes, fehér pamut kéztörlővel - melyet előbb beszórunk, vagy átitatunk
a megfelelő tisztítószerrel - többszöri, könnyed nyomással gyengéden felitatni és ezt követően ezt a
folyamatot az előzőhöz hasonlóan még egyszer, de már csak melegvizes, tiszta törlőkendővel megismételni.
Fontos, hogy ezt követően kb. 30-60 percig hagyjuk a szőnyeget száradni anélkül, hogy rálépnénk!
Rágógumi és egyéb beragadt anyagok eltávolítása
 javasolt a szőnyegen észlelt ilyen jellegű szennyeződéseket - a patikákban sportbalesetekhez is könnyen
beszerezhető - fagyasztó spray-vel befújni, majd megvárni míg ezek megkeményednek és a darabokat egy
csipesszel eltávolítani
 javasolt az erősebb szennyeződések, illetve a nem eltávolítható foltok és anyagok esetén egyszerűen egy
ollóval a szennyeződött szálakat kivágni, vagy rövidebbre nyírni
Különféle eredetű foltok és pecsétnyomok eltávolítása
 javasolt egy nedvszívó kendőt, vagy egy gombolyag fonalat helyezni az ilyen jellegű szennyeződésre,
melyet előzetesen átitattunk pl. a CC-Folt&Nincs spray-vel, majd erre egy a háztartásokban használatos
háromrétegű kendőt helyezni, amire pedig egy kisebb forgácslemezt, deszkát, vagy egy nagy formátumú,
régi könyvet helyezni, amelyekre kb. 3-5 percig a testsúlyunkkal ránehezedünk. A folt így nagy nyomás és a
kendő, vagy a gombolyag fonal nedvszívó képességének hatására a szőnyegről átvándorol a nedvszívó
pamutba, vagy háromrétegű háztartási kendőbe.
Hajszál és szöszmöszök eltávolítása
 Ezt legegyszerűbben egy ’szöszmösz’ összeszedőhengert alkalmazva, vagy puha kiképzésű kétoldalas
tépőzáras szalagot használva érhetjük el. Tipp: az ilyen jellegű szennyeződések esetén ragasztószalagot
helyezhetünk egy kiselejtezett pingpong-, vagy egy tollaslabdaütőre, ezután ezek egy védőfóliával
egyszerűen eltávolíthatóak lesznek.
Fontos: Kérjük a következők mellőzését:
 dörzsölést, melynek hatására a szőnyeg szálai elfilcesedhetnek,
 a kefés porszívózást, mely sértheti a szálak felületét,
 a hidegvizes átmosást, mely a foltokat maradandóvá, a tisztítószert pedig híggá és hatástalanná teszi
 a túlzott vízmennyiség, valamint nem megfelelő tisztítószer használatát, mivel a megnövekedett anyagsúly a
foltot nehezen felszívhatóvá teszi, ráadásul a szövet a latexkiképzésű hátoldal miatt jelentős mértékben még
sérülhet is,
 Sadolin, öblítők és más nem szőnyegtisztításra javasolt háztartási tisztítószerek használatát.
Kérjük továbbá, hogy csak kimondottan szőnyegtisztításra javasolt szert használjon, természetesen
minden esetben betartva a gyártó erre vonatkozó utasításait! Tisztázatlan kérdések esetén kérjük
forduljon szakemberhez!
Minden fenti közlésünk csak javaslatként szolgál! Mivel az aljzat és a szőnyeg elhelyezése nagyon különbözőek
lehetnek, így a foltok eltávolítása jelentős mértékben függ ezektől, így minden esetben célszerű egy kevéssé
látható részen előzetes próbát tenni. A fenti tisztítási tanácsok általános jellegű javaslatok, melyre vonatkozólag
a gyártó és a forgalmazó semmiféle garanciát nem vállal.
Reméljük, hogy alábbi hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy vékonyszálú szőnyege sokáig otthona
dísze legyen.
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