Használati utasítás
Gépi szőtt darabszőnyeghez
Anyagösszetétel:
Hátulj:
Egyéb jellemző:
Felhasználás:
Fektetés:
Tisztítás:

Minőségi osztály:

100% polyester
juta, latex borítással
padlófűtés esetén is lefektethető,
antisztatikus
normál forgalmú lakossági helységek,
száraz, pormentes felületre
Száraz tisztítás, 3 hét használat után porszívózható.
Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal.
A szennyeződések 90%-a enyhén nedves vizes szivaccsal eltávolítható
a szőnyegből.
I. osztály

Hasznos tanácsok:
Az új szőnyegnek bizonyos időre van szüksége ahhoz, hogy a szálai tömörödjenek, filcelődjenek. Szintetikus szál esetében ez
kb. 3 hét. /A szálak hullámosak így könnyebben egymásba kapaszkodnak./ Ezalatt az idő alatt a szőnyeget nem szabad
porszívózni / csak leszedni a szöszöket / viszont hasznos, ha tapossák. Az első időben lehetséges az elemi szálak hullása, ez
nem a szőnyeg hibája.
Tisztítás: lehet porszívózni, és a foltot semleges hatású szőnyegtisztító habbal lekezelni, de nem ajánlott a vizes takarítógépes
tisztítás, mégpedig a juta szálak hullámosodása miatt.
Fonalak és kihullott szálak
A vágott és nyírt bolyhos szőnyegekből kezdetben még hullhatnak ki szálak. Ezek olyan lenyírt végek illetve szálak, amelyek
a gyártás során a szőnyegben maradtak. Minél magasabb a bolyhos felület, annál több szálat tartalmaz a szőnyeg, amit ki kell
porszívózni. Ezzel nem ártunk a szőnyegnek. Viszont a kiálló, illetve laza szálakat ne húzzuk ki a szőnyegből, hanem
egyszerűen vágjuk le ollóval.
Foltok
Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.
Az otthoni tisztításhoz adok néhány ötletet.

A foltot mihamarabb el kell távolítani.

A kiömlött anyagból minél többet kaparjunk le késsel vagy kanállal. Mindig kívülről befelé haladjunk, hogy a folt
mérete ne legyen nagyobb.

Ezt követően ronggyal vagy nedvszívó papírral itassuk fel a foltot.

A folyadék felitatása után, ha szükséges Tulipo foltspray használatával folytassa a folteltávolítást.

Szükség esetén jó minőségű szőnyegtisztító géppel, semleges tisztítószerrel lehet tisztítani. Vigyázni kell, hogy a
szőnyeg ne ázzon át.

A használni kívánt tisztítószereket először próbálja ki egy nem feltűnő helyen.

A kitisztított szőnyeget mindig szárítsuk meg.

