Kezelési és tisztítási útmutató szőnyegekhez
Általános tudnivalók:
Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és durva mechanikus hatásoktól. A bútorok
tologatása, a kemény sorjás görgők, a kíméletlen porolás károsíthatják a szőnyeget.
Védeni kell a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától. Az egyenletes
igénybevétel érdekében célszerű a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva
visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve
történjen és ne hajtogatva. Ha hosszabb ideig kívánja tárolni a szőnyeget, akkor
biztosítani kell a fagymentességet.
Kis méretű szőnyegek hátoldalát fújja be CC-Szőnyeg-Stopp csúszásgátlóval vagy
tegyen alá csúszásgátlót a balesetveszély csökkentése érdekében.
Folttisztítás otthon:
A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy folt keletkezik a
szőnyegen. Ilyenkor ne hagyjuk beszáradni a foltot. 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. Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat előtt egy
kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát nem károsítja-e.
A folt eltávolításhoz tiszta, nem festett, lehetőleg puha rongyot használjunk, amit
sűrűn cseréljünk. Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg
belsejébe.
Mi az alábbi termékek használatát javasoljuk:
• szintetikus szálú szőnyegek: CC-Folt&Nincs
• gyapjú, selyem, szizál és egyéb natúr szál: CC-Alibaba ill. CC-Szárazhab
Ha a folteltávolítás után un. „tiszta folt” keletkezik, vagyis a tisztított hely tisztább,
akkor az egész szőnyeget át kell tisztítani.
E szerek hiányában a leggyakoribb szennyfoltok eltávolítására az alábbiakban
adunk ötletet:
Mit:
Mivel:
Hogyan:
Kávé
Víz + szőnyegsampon Felitatni és samponnal utánkezelni
(nedves)
Csokoládé Alkohol+
Alkohollal a foltot eltávolítani, majd
szőnyegsampon
samponnal kezelni
Gyümölcs Víz + szőnyegsampon Felitatni és samponnal utánkezelni
(nedves)
Vörösbor
Só + szőnyegsampon Sót rászórni, lekefélni, samponnal kezelni
Zsír
Alkohol+
Alkoholba
mártott
textíliával
felitatni,
szőnyegsampon
samponnal utánkezelni
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Néhány jó tanács a szőnyegekhez
Szintetikus velúr szőnyegek:
Ezek jó minőségű, magas csomószámú szőnyegek, amelyek bármelyik lakótérben
bírják az igénybevételt. Néhány kivétellel még a kisebb forgalmú irodákban is
javasoljuk elhelyezésüket. Tisztításuk során csak arra kell figyelni, hogy a szőnyeg
ne nedvesedjen át.
Strukturbuklé szőnyegek:
A fenti termékek divat jellegűek és speciális technológiával készültek. Fokozottan
kíméletes használatot, kezelést és tisztítást igényelnek. A használat során a
tartósságot nem csökkentő bolyhosodás mutatkozhat, ezért csak kis forgalmú
helyiségekben javasoljuk használni (pl.: hálószobákban). A felület bolyhosodása
csökkenthető, ha a porszívózáshoz nem használ kefét és a leggyengébb elszívást
alkalmazza. Érdes felületű tárgyak beakadást, szálhúzódást okozhatnak. A tisztítás
kíméletes dörzsöléssel vagy inkább nyomkodással végezzük fehér textíliával.
Gyapjú velúr szőnyegek:
Használatuk során ügyeljünk arra, hogy amíg a felület össze nem tömörödik (kb. 3-4
hónap) kíméletesen tisztítsuk például kézi seprűvel naponta. A porszívózás
megkezdése is csak a legkisebb teljesítményfokozaton történhet. Az új szőnyegeknél
jelentkező elemi szálak hullása természetes, a szőnyeg gyártástechnológiájából
adódik és a felület összetömörödése után megszűnik.
Tisztítás saját kezűleg:
A tisztítást végezhetjük szakemberrel, tisztítóban, vagy magunk is. Ez utóbbi esetben
vegyünk a kereskedelemben kapható szőnyegtisztítószert. Figyeljünk arra, hogy van
külön kézi és gépi típusú is. Ha kézzel akarjuk elvégezni a munkát a tisztítószerből
készítsünk habos oldatot és a habbal dörzsöljük át a szőnyeget. A vegyszeres
kezelést mindig előzze meg az alapos portalanítás és folttisztítás. Amennyiben nincs
kéznél szőnyegtisztítószer, használhatunk kéz meleg vízben feloldott háztartási
mosószert, ami nem lehet fehérítő hatású és ugyanakkor semleges kémhatású.
Gyorsabb és könnyebb elvégezni a műveletet, ha rendelkezünk szőnyegtisztításra
alkalmas géppel. Ilyenkor a CC-Szőnyegtisztító koncentrátum alkalmazását
javasoljuk. Az INKU szaküzleteiben a megfelelő szőnyeg-takarítógépet is
kikölcsönözheti. Ilyenkor a tisztítószer használati utasítását kell figyelembe venni.
Mivel a szintetikus járófelületűek is tartalmaznak természetes anyagokat, ezért
tartsuk be a következőket:
- Biztosítsuk a gyors és teljes száradást.
- A száradás ideje alatt a szőnyeg kifeszített állapotban legyen.
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