Tisztítási és kezelési utasítás a
Smartstrand szőnyegpadlóhoz

Szívből gratulálunk új Smartstrand szőnyegének megvásárlásához és sok örömet kívánunk ehhez az
igazán egyedülálló és különleges szőnyeghez.
Az INKU Smartstrand szőnyegkollekciója egy különleges és innovatív szál-alapanyagból készült, mely
a minőség, a kényelem és a fenntartható fejlődés szempontjából is egyaránt egy külön minőségi szintet
képvisel. A Smartstrand szőnyegek szálalapanyagáról és különleges tulajdonságairól bővebben a
www.inku.hu honlapon olvashat. A Smartrand szőnyegek tisztítása és kezelése rendkívül egyszerű.
Ebben a rövid összefoglalóban megtalálja a Smartstrand szőnyegekre vonatkozó legfontosabb
információkat, ami ahhoz kell, hogy új Smartstrand szőnyegét nagyon sokáig élvezhesse:
Az INKU Smartstrand szőnyegpadló család minden tagja megkapta a „Green Label Plus” nemzetközi
minősítést, mely a legjobb levegő-minőséget biztosító termékek elismerésére szolgál és egyben azt
jelenti, hogy a szőnyeg allergiásoknak is javasolt minősítésű.
A Smartstrand szőnyegek szálai semmilyen utólagos kémiai kezelést nem kaptak, nem igényeltek. A
puha szálak a felületükön az allergiát kiváltó porrészecskéket megkötik, melyek rendszeres
porszívózással könnyedén eltávolíthatóak. Az egészségesebb otthon megteremtéséhez mindössze ennyi,
azaz a rendszeres takarítás lesz csupán az Ön hozzájárulása.

1.

Tisztítás

Általános információk
Kérjük olvassa el alaposan jelen tisztítási és kezelési utasítást, illetve kérjük, hogy a szőnyeg értékének
megőrzése érdekében a rendszeres takarítás során is mindig tartsa be jelen útmutatót. További kérdése
esetén kérjük forduljon az INKU Kft szakembereihez.
Jelen tisztítási tájékoztatás az általunk jelenleg ismert összes tényt és ismeretet tartalmazza, de
elképzelhető, hogy a Smartstrand szőnyegek kezelési utasítása a jövőben bővülni, módosulni fog, a
változtatás jogát ezért fenntartjuk.
A szőnyegen a nem megfelelő kezelés vagy nem szakszerűen elvégzett takarítás és/vagy folteltávolítás
következtében előálló károsodások a vevői garanciát korlátozzák, így az ezzel kapcsolatosan esetlegesen
felmerülő reklamációk elutasításra kerülhetnek.
Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az itt leírtakhoz képest a padlószőnyeg-alátét kialakítása, a
padlószőnyeg burkolási eljárása a választott takarítási eljárást befolyásolhatja.
Megelőző, általános tanácsok
Az ideális szennyeltávolítás érdekében erősen javasolt előszobákba, bejárati területekre, teraszok és kerti
részek felé nyíló átjárókba, illetve a burkolati rendszerek váltásakor (mint például keményburkolat és
szőnyegpadló közti burkolati átmeneteknél) megfelelő méretű speciális szennytaszító szőnyeg (pl INKU
Sauberlauf) beépítése. Ilyen szennytaszító (INKU Sauberlauf vagy ezzel egyenértékű) szőnyegek

Smartstrand szőnyeg tisztítási és kezelési utasítás

1. oldal

INKU Kft

beépítése esetén a szennyfogó szőnyegeket naponta takarítani kell, ellenkező esetben a szennytaszító
szőnyegek maguk válhatnak a mögöttes területek koszolódásának fő forrásává.
Nehéz bútorok esetén javasoljuk a bútorlábak ill. alátétek használatát. Kerekes bútorok használata esetén
javasolt a bútor lába és a szőnyegpadló közé védő-alátét elhelyezése.
Rendszeres tisztítás
A harmonikus otthon esztétikájának talán legfontosabb eleme a higiénia, ehhez megteremtése érdekében
alapvető és legfontosabb a szőnyeg rendszeres takarítása.
A szennyeződések rendszeres porszívózással történő eltávolítása nem csupán az egészséges szobai
levegő miatt fontos, de a padlószőnyeg vagy szőnyeg értékének megőrzéséhez is alapvető. Ha a
rendszeres porszívózás hosszabb időn át elmaradna, a szoba levegőjében folytonosan lebegő por- és
szennyeződésrészecskék a szőnyeg szálaira leereszkednek, azokon „megülnek”, majd rövid idő
elteltével a szőnyeg szálak közé beékelődnek, a szőnyeg mélyén gyűlhetnek fel.
Ráadásul a homokszemcséket tartalmazó porrészecskék felületén parányi éles peremek találhatóak,
melyek az idő múltával a szőnyegek szálait folyamatosan csiszolják, a szőnyeg minőségétől függően
azokat többé-kevésbé károsíthatják, koptathatják. A rendszeres takarítás ezt a káros folyamatot is
gátolja. E célból javasolt a hagyományos-, vagy a forgókefés porszívó használata. Így a por- és
szennyeződésrészecskék szőnyegszálak közötti felhalmozódása elkerülhető, mivel a szennyeződések
időben eltávolításra kerülnek. Porszívózásnál alapvető a porzsák rendszeres cseréje, a kefék rendszeres
ellenőrzése, a keféken található sérülések, éles szegélyek, peremek, korábbi szennyeződésmaradványok
eltávolítása, hogy a szőnyeg károsodását ily módon is megelőzzük.
Még rendszeres porszívózás esetén is előfordulhat, hogy a szőnyeg szálaira a levegőben lebegő
porszemeket és a levegő nedvességét egyaránt megkötni képes parányi zsírrészecskék tapadnak meg,
mely szennyeződés a szőnyegen történő járás következtében a szőnyeg felső rétegéről a szőnyeg szálai
közé préselődik. Extrém szennyeződések esetén ezen hatás ellen javasolt lehet alkalmanként a szőnyeg
szakember általi végzett vizes, gépi átmosása. Ez a szőnyeg leginkább elkoszolódott részeit is
„felfrissíti” és így javítja a szőnyeg kinézetét.
Takarítási gyakoriság
A leginkább használt területeken, előszobákban, bejárati hallokban, folyosókon, illetve az étkezésre
használt helységekben és területeken napi gyakoriságú porszívózás javasolt.
Mérsékelt igénybevétel és használat esetén a porszívózás gyakorisága igény szerinti lehet, de az
lehetőleg legalább heti három alkalommal történjen meg. A kevéssé használt területeket elegendő heti
egy vagy két alkalommal kiporszívózni.
Az esetleges gépi átmosásos tisztítást a használattól és szennyeződés mértékétől függően elegendő 18-24
havonta elvégezni.

2.

Folteltávolítás

Első javaslatunk: felejtse el a szőnyegpadlók és szőnyegek foltosodásával kapcsolatos összes korábbi
kellemetlen tapasztalatát és előítéletét. Az új Smartstrand szőnyegeknek éppen ezen, a folteltávolítás
területén nyilvánulnak meg kimagasló tulajdonságai. Talán semmilyen másik szőnyegpadló sem tud
nyújtani hasonló, a szőnyegszálakba integrált, tehát a szálakba beépített tartós foltvédelmet. Ezt a
foltvédelmet a szőnyeg szálairól sem lecsiszolni, sem lemosni nem lehet, ez az új típusú szőnyegszálak
tartós tulajdonsága marad.
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Azonban mindez nem jelenti azt, hogy a Smartstand szőnyegek foltjainak eltávolításánál ne kellene
néhány dologra figyelemmel lenni:
Első és legfontosabb, hogy a foltokat lehetőség szerint a szennyeződést követően haladéktalanul,
távolítsa el. Itt is igaz az az általános szabály, hogy minél előbb megkezdi a szennyeződés eltávolítását,
a folyamat annál egyszerűbb és gyorsabb lesz. A legtöbb folt egyszerűen, meleg vízzel eltávolítható. Bár
ez a kijelentés általában helytálló, egyes foltok esetén, mint pl. beszáradt rágógumi-maradványok, vagy
kátrányfoltok esetében korlátozottan igaz. Cipőkrém, rozsdafoltok, körömlakk vagy hasonló
szennyeződések esetén a folt eltávolításának megkezdése előtt vegye fel velünk a kapcsolatot.
A háztartási foltok eltávolításának rövid összefoglalása:

A folt tisztítását lehetőleg keletkezését
követően azonnal kezdje meg.

A nagyobb szennyeződéscsomókat távolítsa
el. Kérjük, kerülje el a szőnyeg dörzsölését,
mert ez csak a szálak mélyére préseli a
szennyeződést.

A foltot öntse fel bőven meleg vízzel

A nedves szennyeződésfoltot egy nedvszívó
anyaggal (fehér pamut- vagy mikroszálas
textillel) itassa fel. Ne dörzsölje. A foltot
mindig kívülről haladva befelé törölje ki.

A szennyeződést folyamatosan itassa fel és
törölje ki.

Újra öntsön a foltra meleg vizet.
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A nedves szennyeződést újra i itassa fel és
törölje ki.

A fenti eljárást (folt langyos vízzel történő felöntését és száraz textillel történő felitatását
többször, 4-5 alkalommal ismételje meg. Ha ezt követően a folt még mindig látható
maradna, akkor folytassa az eljárást a 9. lépéssel.

(ábra nélkül)
Kiszáradt foltok esetén, vagy amennyiben a szennyeződés már a szőnyeg hátán is megjelent, a tisztítást
a fentiekben jelzett módon kezdje meg. Ezt követően öntsön a foltra elegendő mennyiségű meleg vizet
és helyezzen a foltra sok rétegből álló száraz textíliát. A textilrétegek tetejére helyezzen el egy
nehezéket, ami a ruharétegeket a szőnyeghez nyomja. Elegendő víz és megfelelő nehezék esetén a
szőnyegszálak mélyéről egy éjszaka alatt a szennyeződés kioldódik és felitatódik.
Megjegyzések:
A világosabb szőnyegek színe a vizes felöntést követően némileg sötétebb lesz. A teljes kiszáradást
követően az eredeti színárnyalat visszatér.
Egyes minőségek esetén az első meleg vizes felöntést követően a folt mérete megnövekedhet. Ennek
azonban nem lesz a későbbiekre káros hatása.
A tisztításhoz ne használjon se szappant, se tisztítószert! Egyes esetekben, világos szőnyegnél
megengedett a meleg vízhez legfeljebb 5-10%-osra felhígított fehérítő hozzáadása.
Amennyiben a fent leírt tisztítási folyamat után a teljes kiszáradást követően a folt újra láthatóvá válna,
akkor az un. viaszhatás lépett fel. Ebben az esetben a gyertyaviasz foltokhoz hasonlóan az első tisztítási
és kiszárítási fázist követően a gyertyafolt a szőnyeg hátáról a szőnyeg felszínére vándorolt. Ebben az
esetben egyszerűen újra meg kell a teljes tisztítási ciklust ismételni a folt immár teljes és végleges
eltávolításához.

3.

Közületi használat esetén

Közületi használat esetén többféle tisztítási mód lehetséges:
Köztestakarítás: a köztestakarítás a teljes felület érintő, de alacsonyabb mélységig végzett takarítást
jelent.
Szárazkristályos habbal végzett takarítás: ennél az eljárásnál kristályos állapotú szárazhab kerül a
szőnyeg felületére felvitelre. Legalább öt óra várakozási idő után a felület alapos átporszívózásra kerül.
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Nedves tisztítóporos takarítás: A nedves tisztítópor gép úton kerül a szőnyegen eloszlatásra és a szálak
közé történő bedolgozásra. A tisztítópor a szennyeződéseket feloldja, magába szívja, megköti, majd
száradás után a szőnyeg alaposan átporszívózásra kerül.
Szivacsos gépi takarítás: A tisztítószer a szőnyeg felületére felpermetezésre kerül. Ezt követően a
szennyeződéseket egy forgófejes takarítógép mikroszálas szivacslapjai szedik fel.
Intenzív, vagy alaptisztítás: Intenzív takarításnál a szőnyeg teljes felülete a teljes szálmagasságot
érintően kitisztításra kerül. A közületi felhasználástól függően legalább évente egy alkalommal intenzív
takarítás végzendő. Ennél a takarításnál fontos, hogy a szőnyegfektetési eljárást, az alátét típusát és a
rendelkezésre álló száradási időt is figyelembe vegyük. A köztes- és intenzív takarítást kizárólag erre
szakosodott takarítószemélyzet végezze.
Permetezéses takarítás: permetező takarítógép használatakor a szőnyegben megkötött
szennyeződésszemcsék tiszta vízzel átmosásra és kioldásra kerülnek. Ekkor nincs szükség tisztítószer
használatára. Ez a tisztítási eljárás nem alkalmazható tűfilcek, modulszőnyegek, vízre érzékeny
ragasztók és alátétek esetében.
A Smartstrand szőnyegek forgalmazza az INKU Kft.
1117 Budapest, Budafoki út 183 – www.inku.hu
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Segédlet az INKU Smartstrand szőnyegek
foltjainak eltávolításához
Folt típusa
Alkoholos italok
Bor
Cipőkrém
Csokoládé
Fehérítő
Festék (latex)
Festék (olaj)
Gépzsír és gépolaj
Gyertyaviasz
Gyümölcslé
Hányás
Kátrány
Kávéfolt
Ketchup
Kóla és egyéb üdítő
Korom
Körömfényező
Mártás, szósz
Mustár

Kezelési sorrend
1
2
3
1
2
–
9
1
2
3
2
–
2
3
–
1
2
–
1
2
3
9
3
2
3
2
–
13
–
–
1
2
–
2
–
–
3
–
–
1
2
3
5
2
–
1
2
–
3
2
–
6
3
–
5
2
3
2
–
–

Folt típusa
Padlófényező
Padlóviasz
Rágógumi
Rozsda
Rúzs
Salátaöntet
Sütőolaj
Tea
Tejszín
Tejszín
Tinta (filctollé)
Tinta (golyóstollé)
Tinta (töltőtollé)
Tojás
Vaj
Vér
Vizelet (friss)
Vizelet (régi)
Ismeretlen anyag

Kezelési sorrend
1
2
3
3
2
–
3
2
–
4
3
–
3
2
8
3
2
–
2
3
–
3
2
–
1
2
3
2
3
–
5
3
2
5
2
6
3
7
2
1
2
–
2
–
–
3
2
–
1
2
–
1
2
–
1
2
10
3
10
2

A tisztítási folyamatot a megadott sorrendben, egymás után kell elvégezni. Egyes esetekben (pl régi foltok
esetében) szakszerű tisztítás szükséges. A szakszerűtlenül vagy nem megfelelően elkezdett vagy kivitelezett
tisztítás a szőnyeg károsodásához vezet. 10-es vagy magasabb pH értékű vegyszert soha ne használjon. A
szőnyeg esetleges színelváltozásának ellenőrzése végett a tisztítószert a tisztítás előtt mindig a szőnyeg egy
kicsi, nem látható részén próbálja ki.
1
2
3
4

Hideg víz
Mosogatószeres oldat
Ammónia oldat
Hígító / oldószer

5

Jég

6
7
8
9
10
11

Ecetoldat
Meleg víz
Körömlakklemosó
Alkohol
Rozsdaeltávolító
Itatóspapír és forró vasaló

Keverjen el egy pohár meleg (nem forró) ízben egy evőkanál hideg mosogatószert
Keverjen fel egy evőkanál tiszta 3%-os háztartási ammóniát fél pohár vízben
Háztartási hígító
Hűtse le műanyag zacskóba helyezett jégkockákkal. A darabkákat összetörés után
szedegesse ki, vagy porszívózza fel.
Keverjen össze 1/3 pohárnyi ecetet 2/3 pohárnyi vízzel
Nem forró!
Lehetőleg aceton
Denaturált szesz, vagy ásványi terpentinolaj
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