Szizál és egyéb natúrrost szőnyegek tisztítása
HOMETREND natúrszálas szőnyegek

Szizál - A Szizál sima szövésű karakterével tökéletesen alkalmazható bármilyen igénybevételű
helyiségben. A Szizál nedvességszabályozó anyag: amikor magas a páratartalom, a Szizál megköti a
nedvességet, majd amikor csökken a levegő páratartalma, leadja azt. Ezzel kellemes klímát biztosít
az adott helyiségben. A Szizál alkalmazása lakóhelyiségekben csökkenti a poratkák számát, és
jótékony hatással lehet a porallergiában szenvedőkre. A Szizál tompítja a zajokat, tartós és az irodai
székek igénybevételének is ellenáll. Ez az 1300/1900/2200-as minőségek esetében is igaz, azonban
irodai görgős székek fokozott használatakor ajánlatos védőszőnyeget alkalmazni. Fokozott
igénybevételnek kitett felületeken kerülendő bordázott struktúrák alkalmazása. Mivel a Szizál
természetes anyag, ezért a kezelésnél és tisztításnál különös odafigyelést igényel. Ebben a
katalógusban részletes áttekintés található arra vonatkozólag, hogy a különböző foltokat hogyan
lehet eltávolítani. Azokban a helyiségekben, ahol különösképpen nagy igénybevételnek van kitéve a
felület, lényegesen egyszerűbb a többszínű, mintás szőnyegpadló ápolása.
Szizál és kókusz - A kókuszdiót borító rostok kitűnő szilárdságúak, ezért a szizált kókusszal
kombináló szőnyegek egységes, egyöntetű képet adnak. Ez a kombináció elegánsabb felületet, de
egyben nagyobb szilárdságot, tartósságot és hosszabb élettartamot is eredményez. E két növényi
rost összekapcsolásával egy kivételes, egyedülálló terméket sikerült létrehozni, amely szállítható
padlószőnyegként, modulként (lap).
Szizál és papír - Ez a nyersanyagok elegáns keveréke egyszersmind rafinált és eredeti.
Szizál és gyapjú - Nagyon kellemes elegye a lágyságnak és tartósságnak.
Papír - Ennek a burkolatnak az alapanyaga cellulóz, amit tűlevelű fenyőfából nyernek. Ennek
megfelelően a rostok nagyon vastagok. A papírgyártás során a rostokhoz egy viasz-emulziót
kevernek, ami a rostokat víztaszítóvá teszi. Ez a burkolat különösen tartós, strapabíró. A felület
finomsága nagyon esztétikus és eredeti dekorációelemet alkot. Ezek a tulajdonságok különösen a
szegéllyel körülszegett szőnyegeknél érvényesülnek. Mindamellett lehetséges a papírburkolatot
kirakati dekorációként felhasználni. Javasoljuk, hogy a burkolatot szakember rakja le, mivel a
varrások mentén és szegélyeknél különösen gondosan kell eljárni. A szokásos ápolás: vagy radírral,
vagy egy hideg vizes, tisztítószeres szivaccsal, illetve ronggyal távolítsa el a foltokat. Ezt követően
nagyon fontos, hogy a nedves felületet hajszárítóval megszárítsa. ÜGYELJEN a meleg
folyadékokkal (mint kávé, tea, víz) illetve gőz, ami kikezdheti a rostokon a viasz-bevonatot. Ebben
a katalógusban részletes áttekintés található arra vonatkozólag, hogy a különböző foltokat hogyan
lehet eltávolítani a papírburkolatról.
Szegett szőnyegek
• AZ ÖN KÍVÁNSÁGA SZERINT
• A BERENDEZÉSÉHEZ LEGJOBBAN ILLŐ MÓDON
A HOMETREND program változatos színeit megrendelheti nemcsak padlószőnyegnek, hanem
szegéllyel, darabszőnyegként is. Így lehetősége van arra, hogy az adott helyiséget csak az Ön
igényeinek megfelelő módon illetve nagyságú szőnyeggel díszítse. Ez a legtermészetesebb módja
annak, hogy megszépítse nappaliját vagy előszobáját, hogy egy folyosó vagy egy lépcső új
burkolatot kapjon. Különböző minőséget, színt választhat 6 méter hosszúságig és 4 méter
szélességig. Válogathat a pamut, a zsenília, a jaquard, a skai, az alcantara vagy a bőr szegélyek
között. Mi pedig elkészítjük Önnek a választott szőnyeget a kívánt méretben. Ezen túlmenően
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tudunk ajánlani szegett futókat három méretben, továbbá standard méretű szőnyegeket is. A
káderszegély különleges gondossággal készül. A sarkoknál a varrás el van rejtve és ólommal meg
van erősítve. Következésképp könnyebben elkerülhetőek például porszívózáskor a mechanikus
sérülések. Ezen kívül gyapjú pántokat dolgoznak a szegély alá, így nem üt át a szőnyegpadló
struktúrája, mintája a szegélyen. Igény szerint lehetséges a szőnyeg gyártás során szennytaszítóvá
tétele is. Ezen túlmenően a szegett szőnyegeket csúszásgátló réteggel is el vannak látva, amely
alkalmas parkettára és csempére.
Optikai okokból javasoljuk, hogy a szőnyegpadló struktúráját a méret meghatározásánál figyelembe
kell venni.
A kollekció
A kreativitás a látványban, struktúrában, a színekben valamint az anyagkombináció
sokszínűségében jut kifejezésre. A kivételes minőséget az ipari know-how és a gyártási folyamat
minden fázisára kiterjedő szigorú ellenőrzés biztosítja.
KATANI BORA! „A legjobb szizál minőség” szuahéli nyelven. Egy szubtrópusi kaktuszfajta, az
agavé cserje nagy leveleit Kelet-Afrikában válogatják. A kinyert rostokat helyben válogatják,
osztályozzák és szárítják, és a szizál minőségét egy méter hosszú rostszálakból állítja elő. Ahhoz,
hogy a rostok megkaphassák a „KATANI BORA” minősítést/címkét, ökológiai termesztésből kell,
hogy származzanak, és szigorú ellenőrzésnek vetik alá őket.
Magyarázatk a német nyelvű táblákhoz
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LERAKÁSI, KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
PADLÓBURKOLATOKHOZ
Lerakási, kezelési útmutató padlóburkolatokhoz
Annak érdekében, hogy sokáig örömét lelje a választott szőnyegpadlójában, azt
szakszerűen kell lerakni és rendszeresen, a megfelelő módon kell tisztítani, ápolni.
Előkezelés/előkészítés
- A ténylegesen szükséges mérethez számítson hozzá kb. 2% (minimum 5 cm) rátartást, az
esetleges eltérések korrigálásához
- Helyezze a szőnyegpadlót legalább 24 órával a lerakás előtt kicsomagolva abba a
szobahőmérsékletű helyiségbe, ahova lerakni kívánja, hogy akklimatizálódhasson.
- Figyeljen az optikai eltérésekre: kisebb optikai különbségek természetes rost alapú termékek
esetében tipikus, de kirívó pontatlanságnál ne rakják le a padlószőnyeget.
- Néhány minőség alkalmas olyan helyen is, ahol görgős szék van (ld. a szimbólumot a
technikai adatokat tartalmazó táblázatban), de ajánlott védőszőnyeg használata.
- Azoknál a buklé minőségeknél, amelyek érzékenyek például az asztal vagy széklába hagyta
benyomódásokra, a mellékelt táblázatban ezt piktogram jelöli.
- Gyapjú szőnyegeknél normális, ha kezdetben találunk néhány laza rostszálat. Ezeket
porszívóval el lehet távolítani. Ezek az eltávolítható, laza rostszálak nem befolyásolják a
szőnyeg minőségét.
- Ügyeljen arra, hogy az erős napfény a szőnyegen elszíneződést okozhat. A természetes
rostok hajlamosabbak erre, mint a szintetikus anyagúak.
Lerakási útmutató padlóburkolatokhoz
A papír anyagú szőnyegeink közül csak a Champlain alkalmas „faltól-falig szőnyegezésre”,
vagyis padlószőnyegként.
Szabás és illesztés
A) Szőtt textil szegélynél
- a szőnyegdarabokat a szegélyeknél szorosan összeillesztve kell lerakni, mégpedig a szövés
irányával megegyező irányban
- ahol a szegély nem egyenes, ott egyenesre kell vágni, hogy össze lehessen illeszteni a két
szegélyt.
- Ha fenn áll annak a veszélye, hogy az illesztés elmozdul, a szegélyt egy padlószegéllyel
takarja ki és a szegélyek oldalait kontakt ragasztóval kenje be és ragassza össze.
B) Ha nincs szőtt szegély, vagy a szegély nem egyenes
- helyezze a szőnyegdarabokat egymásra átfedéssel szövés irányának megegyezően és a két
szőnyeget egyszerre vágja át egy éles Stanley-késsel
- jó tanács: a szőnyeget mindig a hátoldalán vágja
- A szétvágott széleket kezelje az erre a célra ajánlott spray-vel és hogy az illesztések ne
mozduljanak el, kontakt ragasztóval ragassza össze őket. Figyelem: a fenti spray
papírszőnyeg esetében nem használható! Ha fenn áll annak a veszélye, hogy az illesztés
elmozdul, a széleket egy padlószegéllyel takarja el és a szegélyek oldalait ragasztóval kenje
be és ragassza össze.
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Ragasztás
Ajánlott egy könnyen száradó, ismert márkájú poliakril ragasztó (500g/m²), mint például a
Profisafe 509 vagy a Thomsit T415 (Henkel). A ragasztót 3-as vakolókanállal (egyenesen tartva)
kell felhordani.
- Száradásidő
kb. 10- 20 perc (a várakozási idő hossza függ a hőmérséklettől)
- Lerakási idő
30 – 40 perc (teljes ragasztás) – Ne kenjen be nagyobb felületet
ragasztóval, mint amennyit 35 perc alatt le tud rakni.
- Pihentetés
kb. 24 óra (mielőtt használatba veszi a szőnyeget, vagyis mielőtt
folyamatosan járkálnak rajta. Amíg a ragasztó nem szárad meg, és járnak
rajta, átüthet a szőnyegen.)
- Végleges ragasztás 72 óra elteltével (semmi esetre sem korábban, hogy elkerülhető legyen a
bolyhok szétnyomása)
A lerakás előtt győződjön meg róla, hogy a padlóaljzat száraz, tiszta, felülete nem töredezett,
sima és nincsenek rajta repedések.
Lerakás
- A tökéletes lerakáshoz az egész felületre egyenletesen vigye fel a ragasztót.
- A száradási folyamatot ne siettesse semmilyen mesterséges módon.
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – SZIZÁL, KÓKUSZ, ÉS GYAPJÚ SZŐNYEGEKNÉL
A papír anyagú szőnyegek kezelési leírását lásd később.
Kezelés
Napi tisztítás porszívóval. Attól függően, hogy mennyire van a kezelendő felület igénybevételnek
kitéve, évente egyszer-kétszer kell alaposan kitisztítani.
Száraz szőnyegtisztítószer használata
Szórja be a kezelni kívánt felületet egy ismert márkájú por-szőnyegtisztítószerrel. Gondosan
kövesse a terméken található használati utasítást.
Vizes szőnyegtisztítószer használata
- Először alaposan porszívózza ki a szőnyeget és távolítsa el az esetleges foltokat.
- Hígítson fel egy ismert márkájú tisztítószert és adjon hozzá 5% ecetet.
- A tisztítószert egyenletesen oszlassa el, különösen figyeljen a fokozottan bepiszkolódott
helyekre, de ügyeljen rá, hogy a szőnyeg ne nedvesedjen át!
- Hagyja megszáradni és ez idő alatt ne lépjenek a szőnyegre. Ezután alaposan porszívózza át.
Foltok kezelése
- A nedvességet a lehető leggyorsabban fel kell itatni és a foltot azonnal tisztítani kell. (Ne
dörzsölje!)
- A rászáradt szennyeződéséket először próbálja meg eltávolítani késsel, kanállal vagy
közepesen durva körömkefével. Mindig a folt szélétől befelé haladva, a szövésiránnyal
egyező irányba próbálja meg a foltot eltávolítani.
- Mindig csak langyos vizet, és higított szőnyegtisztítószert és száraz rongyot használjon a
folteltávolításhoz.
Amennyiben a fenti módon nem sikerült a foltot eltávolítani, kövesse az alábbi táblázatban
található útmutatásokat (Ne feledje, soha ne bő vízzel tisztítsa a szőnyeget):
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Folteltávolítás:
Alkohol, kóla
Csokoládé, penész
Vörösbor
Körömlakk
Rúzs
Zsír, fű és golyóstoll
Rágógumi

Pillanatragasztó
Vér (beszáradt, régi folt)
Vér (friss folt)
Vaj
Sár
Szőnyegragasztó
Lekvár, méz
Tojás, kávé, tea
Lakk, olajfesték
Szósz, olaj
Latexfesték
Jódtinktúra

20% szőnyegtisztítószer, 5% ecet és 75% víz
Langyos víz, 5% ammóniák
Azonnali beavatkozást igényel! Törölje fel 50% ecettel és vízzel
átitatott ronggyal.
Acetont nyomogasson bele és vízzel „öblítse át”.
Szőnyegtisztítószeres vízzel, ha szükséges alkohollal vagy éterrel
törölje át.
Először papírzsebkendővel vagy itatóspapírral törölje fel. Aztán
tiszta alkohollal itassa át. Szőnyegtisztítószert, ecetet vízben
hígítson fel és ezzel törölje át.
Speciális folttisztítóval kell kezelni. Tegyen rá jeget, amíg nem
lesz elég kemény, hogy szét lehessen törni. Az ott maradt darabot
késsel vagy kanállal a rostokkal megegyező irányba kell
lekaparni, majd a maradékot porszívózza fel.
Aceton
Szőnyegtisztítószerrel és 5% amóniákkal, majd ecettel (soha nem
meleg vízzel!) át kell törölni.
Hideg vízzel és sóval.
Forró, 100ºC alatti vasalóval egy rongyra vasalja rá. Azután
szőnyeg-tisztítószeres, ecetes vízzel át kell törölni.
Hagyja megszáradni, majd törölje le és jól porszívózza ki.
Azonnal távolítsa el acetonnal vagy alkohollal!
Langyos vizes ronggyal törölje le.
Szőnyeg-tisztítószeres, hideg vízzel és ecettel vagy 5%-os
amóniákkal törölje le.
Terpentinnel törölje le. Ne dörzsölje!
Alkoholos vízzel. Aztán szőnyegtisztítószerrel, ha szükséges
ecettel és vízzel.
Ne hagyja, hogy a folt megszáradjon! Vízzel és
szőnyegtisztítószerrel, ha megszáradt dörzsölje vagy kaparja le.
Amóniákkal törölje át.

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ – PAPÍR SZŐNYEGEKNÉL
Kezelés
Napi tisztítás porszívóval. Attól függően, hogy mennyire van a kezelendő felület igénybevételnek
kitéve, évente egyszer-kétszer kell alaposan kitisztítani. Kerülje a durva anyagok használatát, mint a
súrolókefe vagy a savas szőnyegtisztítószerek. Mindenekelőtt nem szabad dörzsölni, például papír
zsebkendővel! Csak óvatosan nyomkodni, törölgetni.
Száraz szőnyegtisztítószer használata – javasolt tisztítási mód
- Szórja be a kezelni kívánt felületet egy ismert márkájú por szőnyegtisztítószerrel. Gondosan
kövesse a terméken található használati utasítást.
- Dolgozza el a szőnyegtisztítószert egy puha kefével vagy egy tiszta, száraz szivaccsal.
- Csak annyi ideig (semmi esetre sem tovább) hagyja a tisztítószert hatni, amennyi a
csomagolásán feltüntetett minimális hatóidő.
Vizes szőnyegtisztítószer használata – nem javasolt tisztítási eljárás – csak nagyon makacs
szennyeződések esetében használja, oly módon, ahogy a Szizál, kókusz és gyapjú szőnyegeknél
javasolt.
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Foltok kezelése
- A nedvességet a lehető leggyorsabban fel kell itatni és a foltot azonnal tisztítani kell. (Ne
dörzsölje!)
- Rászáradt szennyeződéséket először próbálja meg eltávolítani késsel, kanállal vagy
közepesen durva körömkefével. Mindig a folt szélétől befelé haladva, a szövésiránnyal
egyező irányba próbálja meg a foltot felszedni.
- Mindenekelőtt a foltot fehér, kemény radírral vagy egy cseppnyi buborékos ásványvízzel
próbálja eltűntetni.
- Ha ez nem segít: kezelje a foltot egy pamut ronggyal és nagyon kevés, langyos vízben
felhígított szőnyegtisztítószerrel. Mindig tartsa szem előtt a szőnyegtisztítószer gyártójának
csomagoláson feltüntetett adagolásra vonatkozó utasításit. Mindig csak a javasolt legkisebb
mennyiséget használja.
- A tisztítás után a vizes foltot takarja le egy jó nedvszívó-képességű, fehér ronggyal
(rendszeresen cserélgesse), azt pedig egy nehéz tárggyal.
- Ne lépjen a kitisztított, nedves felületre, amíg az teljesen meg nem száradt!
Lerakási és kezelési, tisztítási útmutató – modulokhoz
Moduljainkhoz minden kartonban talál lerakási és kezelési, tisztítási útmutatót; de néhány jó tanács
alább is:
- A 12 m²-nél nagyobb helyiségekben és a tartós lerakás érdekében használja a megfelelő
ragasztószert (pl. INKU Objekt-Universal Haftkleber 3000).
- A modult sakktáblaszerűen kell lerakni. (Lásd a nyilakat a hátoldalon.)
- A magas páratartalom miatt az eredeti mérethez képest eltérések lehetnek (max. 75% relatív
páratartalom)
- A modult csak száraz szőnyegtisztítószerrel tisztítsa, a folyadékot minél hamarabb itassa fel
egy jó nedvszívó-képességű ronggyal.

INKU Nemzetközi Kereskedelmi Kft

www.inku.hu

