Onderhoud en reiniging van uw tapijt
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1. Algemeen onderhoud
Door deze schoonmaak- en onderhoudsinstructies op te volgen, zorgt u voor een perfecte hygiëne van uw tapijt en
behoudt u de esthetische kenmerken, die essentieel zijn voor de decoratie van uw interieur; en dit zonder veel moeite!

1.1. De juiste reflex
Bescherm uw tapijt, zijn levensduur zal verlengd worden... een schoonloopmat aan de ingang van uw woning kan vuil
en vochtigheid aanzienlijk verminderen, en zal de bescherming van uw tapijt verzekeren.

1.2. Preventieve maatregelen
Tapijtbeschermers onder meubilair: indien u zware meubelen op het tapijt plaatst, plaats dan tapijtbeschermersonder
de poten van de meubelen om de druk te verdelen over meerdere kleine punten in plaats van op ééneen enkel groter
oppervlak. Draai het tapijt regelmatig: zorg ervoor dat het tapijt zo op een gelijkmatigemanier wordt belopen door het
van tijd tot tijd te draaien, op die manier kunt u de slijtage van uw tapijt spreiden. Plaats barrièrematten bij deuren om
het meeste vuil op te vangen voordat u een kamer binnengaat. Reinig deze vaak.

1.3. Regelmatig stofzuigen
Regelmatig stofzuigen is onmisbaar voor het onderhoud van elk soort tapijt. Dit kost tijd, maar uiteindelijk is het de
meest economische manier en de beste manier om uw tapijt zo lang mogelijk schoon te houden en los stof en vuil
(zoals bijvoorbeeld zand) te verwijderen. De gladde zuigmond van de stofzuiger is geschikt voor zowel platgeweven
tapijtkwaliteiten als voor gesneden pooltapijten. Een stofzuiger met een afzonderlijk aangedreven roterende
borstelwals is efficiënter als het gaat om de harde vezels zoals kokos, sisal en voor tapijten met een sterkere structuur.
Wij raden u aan uw wollen tapijt een tijdje te gebruiken voordat u het stofzuigt; zo kunt u de pluisjes en vezelbolletjes
die zich onvermijdelijk zullen vormen wanneer u het een eerste keer stofzuigt; na een of twee maanden kunt u uw
tapijt regelmatig stofzuigen, maar altijd met een stofzuiger met gladde kop (vooral zonder borstel), om te voorkomen
dat de draaiing van de garens verdwijnt, waardoor uw tapijt niet gaat “klitten”. Voor een optimaal resultaat stofzuigt u
best steeds in verschillende richtingen. Zo vermijdt u ook dat er lijnen of gangen ontstaan.
Wij bevelen deze instructies ten zeerste aan voor fijne garens zoals mohair en zijde, alsook voor luie garens zoals
katoen, Tencel en linnen. Let op: een te droge omgeving kan schadelijk zijn voor uw tapijt. Normale vochtigheid (tussen
50% en 70%) zal de levensduur verlengen.
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2. Algemeen advies voor het verwijderen van een vlek
Handel onmiddellijk. Begin altijd met het verwijderen van een maximale hoeveelheid van het gemorste product. Een
andere voorwaarde voor een succesvolle verwijdering van vlekken is de identificatie van het type vlek en de juiste
aanpak. Hoe sneller een vlek wordt behandeld, hoe gemakkelijker deze te verwijderen is.

2.1. Verwijderen van de vlek
Verwijder vaste stoffen met een tang, lepel of ander middel, beginnend van de buitenkant naar het midden van de vlek
om deze niet te verspreiden. Dep vloeistoffen op met een schone witte katoenen doek, absorberend papier of spons.
Wrijf nooit om te voorkomen de vlek in te wrijven.
Na te hebben gehandeld als hierboven beschreven, reinigen met koud helder water. Deppen en vervolgens afsponzen.
Vooral nooit wrijven om te voorkomen dat de vlek groter wordt. Indien nodig de handeling herhalen. Drogen met
een droge doek of schoon absorberend papier. Gebruik nooit een föhn maar laat het drogen in de open lucht. Bij
aanhoudende vlekken een schoonmaakspecialist raadplegen.

2.2. Algemene behandeling van vlekken
Doe vóór de behandeling een proef op een kleine onopvallende plaats, om te zien hoe de kleur en het materiaal
reageren.
De substantie van de vlek moet onmiddellijk zorgvuldig worden verwijderd, en het gebied moet worden gedroogdmet
een haardroger, zodat de vezels niet worden beschadigd - anders kunnen blijvende veranderingen in het garen
ontstaan. U kunt niet altijd rekenen op een perfect resultaat.
Indien het om een grotere vlek gaat, dient u het tapijt te laten reinigen (nadat de vlek is verwijderd zoals hierboven
beschreven) door een professionele reiniger te laten reinigen. Professionele schoonmakers beschikken over de juiste
schoonmaakapparatuur en -middelen om de vervuilde gedeelten zorgvuldig en effectief te reinigen.
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Wij raden hiervoor Safeclean service aan.
Safeclean-service
Eikenlaan 27
2980 Halle-Zoersel
Telefoon: 03 236 30 44
GSM: 0473/97 60 73
E-mailadres: info@safeclean-service.be

3. Onderhoud van uw tapijt per vezel
3.1. Onderhoud van uw TENCEL tapijt
Het reinigen en onderhouden van uw Tencel tapijt is eenvoudig. Stofzuig het tapijt ongeveer twee keer per week
grondig met een gladde zuigmond. Hoewel Tencel tapijten gevoeliger zijn voor vlekken, kunt u uw tapijt weer in de
onberispelijke conditie zoals voorheen krijgen, als u maar snel genoeg handelt. Uw Tencel tapijt is zeer gevoelig voor
elke soort vloeistof, omdat het garen van plantaardige oorsprong is, en dus vloeistof zal gaan absorberen, gebruik
nooit water of een andere soort vloeistof om uw Tencel tapijt te behandelen, dit om verkleuring van de garens te
voorkomen. Indien de vlekken op uw tapijt vloeibaar zijn, verwijder de vlekken door met een handdoek te deppen
tot de vlek niet meer vochtig is. Nooit wrijven! Vaste vlekken kunnen worden verwijderd met een lepel, terwijl droge
vlekken verwijderd kunnen worden met behulp van een stofzuiger. Gebruik daarna een goede tapijt reiniger, die de
vezels niet aantast en de gebruiksaanwijzing volgt. Deppen tot de vlek weg is.
Opgelet: Wij adviseren om bij een vlek contact op te nemen met een professioneel tapijtreinigingsbedrijf, zij kunnen
altijd professioneel advies geven en de juiste producten aanraden voor de reiniging van uw tapijt.

3.2. Onderhoud van uw wollen tapijt
Regelmatig stofzuigen, het beste is om dit één keer per week te doen. Wij raden u aan uw wollen tapijt enkele weken te
gebruiken alvorens het voor de eerste keer te stofzuigen, dan kunt u de pluizen en vezelbolletjes verwijderen die zich
onvermijdelijk zullen vormen wanneer u het voor de eerste keer stofzuigt. Na één of twee maanden kunt u uw tapijt
regelmatig stofzuigen, echter altijd met een stofzuiger met gladde kop (vooral zonder borstel), om te voorkomen dat
de kronkeling van de garens wordt verwijderd, wat helpt voorkomen dat uw tapijt zal “klitten”. Zuig of borstel altijd in
de richting van de pool. Wollen tapijten geven in het begin wat pluisjes. Deze zijn losse vezels die zich een weg naar het
oppervlak banen. Geen paniek; dit is volkomen normaal en het verschijnsel verdwijnt na een paar maanden.
Zoals met alles; hoe meer u voor uw tapijt zorgt, hoe langer het meegaat. Door vlekken onmiddellijk te verwijderen.
Laat een vlek nooit opdrogen, maar grijp meteen in. De beste manier om dit te doen is een handdoek vochtig te maken
en op de vlek te deppen. Probeer niet te wrijven, dit maakt de vlek alleen maar groter. Lauw water met een beetje azijn
is vaak erg effectief. Als de vlek er nog zit en u bent nog niet klaar, dan kunt u het tapijt altijd nog professioneel laten
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reinigen. Door het tapijt professioneel te laten reinigen (om de 3 à 4 jaar is meestal voldoende) of door het tapijt zelf
nat te reinigen, zal u uw tapijt lang kunnen in perfecte staat houden. Maak hiervoor een badstof handdoek vochtig en
reinig het tapijt door met grote halen te wrijven. Gebruik niet te veel kracht. Op deze manier kunt u elk soort tapijt een
facelift geven. Het gebruik van shampoo wordt afgeraden. Zorg ervoor dat uw tapijt altijd vlak ligt. Op die manier kan
het niet meer slijten op bepaalde plaatsen van het tapijt. Draai het om de zes maanden om, de levensduur van uw tapijt
kan hierdoor verdubbelen. Bescherm uw tapijt tegen de zon om verbleking van de kleuren te voorkomen.
Losse draden: knip op gelijke hoogte van de pool van het tapijt, met een schaar. Niet doorschieten. Bij onze langpolige
tapijten kunnen de garens soms in elkaar verstrengeld zijn. Om dit te verhelpen mag u nooit een kam of borstel
gebruiken: het ontwarren kan enkel manueel gebeuren. Laat reparaties en restauraties alleen door vakmensen
uitvoeren.

4. Vlekken verwijderen per soort vlek
4.1. Cola, koffie, rode wijn
Verse, vochtige of vloeibare vlekken moeten onmiddellijk worden gedept met een keukenhanddoek (niet wrijven). De
beste methode is om de keukenhanddoek met uw hiel in de vlek te drukken tot deze helemaal droog is. Droge in water
oplosbare restvlekken dept u af met een water geïmpregneerde witte doek totdat de doek wit blijft. Dep de vlek droog
met een andere droge witte doek of een stuk keukendoek.
Giet nooit water rechtstreeks op de vlek. Opgeloste stoffen moeten worden weggedept, omdat ze anders dieper
doordringen in het tapijt, met een averechts effect als gevolg. Gebruik van te veel oplosmiddel, of het te lang laten
inwerken van het oplosmiddel op het tapijt, kan een gebleekt uiterlijk tot gevolg hebben. Als u de vlek droogblaast met
een föhn, zal dit het chemische proces op elk moment onderbreken.
Afhankelijk van de sterkte van de kleur kan er toch een zichtbare verkleuring achterblijven. U kan pas het resultaat na
48 uur beoordelen. De bovenstaande werkstappen kunnen dan indien nodig worden herhaald.

4.2. Asfalt, schoensmeer, bakolie, chocolade
Droge, niet in water oplosbare restvlekken moeten eerst worden opgelost met een witte doek, geïmpregneerd met
zuivere wasbenzine, en vervolgens met een tweede, droge witte doek worden gedept tot de tweede doek schoon blijft.

4.3. Braaksel, urine
Voor het verwijderen van droge vlekken veroorzaakt door zuurcorrosie/verkleuring zijn speciale technieken van
vlekverwijdering nodig. Dergelijke vlekken kunnen nooit volledig worden verwijderd en kunnen het tapijt beschadigen.
Gelieve een gespecialiseerde reiniger te raadplegen.
Opgelet: Urine en braaksel zijn schadelijk voor uw tapijt. Ze bevatten bijtende zuren en veroorzaken schade die vrijwel
onmogelijk te verwijderen is. Neem zo snel mogelijk contact op met een professioneel schoonmaakbedrijf.
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4.4. Kaarsvet
Kaarsvet kan in koude toestand met een mes worden verwijderd. Overgebleven was kan dan verwijderd worden met
een absorberende keukenhanddoek en een strijkijzer. Leg de handdoek over de plek en ga er met een heet strijkijzer
overheen.

4.5. Kauwgom
De vlek moet krachtig met ijsspray worden behandeld, en met een mes worden losgemaakt als hij koud en hard is.

4.6. Aard van de vlek is onbekend
Droge in water oplosbare restvlekken moeten worden weggedept met een met water geïmpregneerde witte doek
(gebruik nooit water op uw Tencel tapijt) totdat de doek wit blijft. Dep de vlek droog met een anderedroge witte
doek of een stuk keukendoek. Gemakkelijk te verwijderen vlekken kunnen worden behandeld metverkrijgbare
schoonmaakmiddelen of kunnen eenvoudig worden verwijderd door snel te handelen (voordat de vloeistof is
opgedroogd). Moeilijk te verwijderen vlekken zijn meestal vlekken veroorzaakt door sterk gekleurde of hete vloeistoffen
of combinaties van beide. Vlekken die de kans hebben gehad op te drogen zijn ook moeilijk te verwijderen. Dergelijke
vlekken kunnen vaak slechts met moeilijk (na herhaalde behandelingen), of slechts gedeeltelijk verwijderd, of door
professionele tapijtreinigers.

5. Tips voor het openen van uw tapijtrol
1. Laat het tapijt niet langer dan een week na levering in de verpakking zitten en verwijder het plastic.
2. Houd de rol altijd in een horizontale positie.
3. Laat het tapijt na levering acclimatiseren.
4. Stofzuig niet te vaak of agressief gedurende de eerste twee weken na het openen van de rol.
Opmerking: kwaliteiten met glanzende vezels, zoals zijde of Tencel, kunnen bij levering schaduwvlekken vertonen.
Dit verschijnsel treedt op wanneer het tapijt onder druk wordt opgerold. Deze manier van rollen is noodzakelijk om
schade aan het tapijt te voorkomen. Bij gebruik van uw BOMAT tapijt zullen de schaduwvlekken geleidelijk verdwijnen.
Normaal gebruik is noodzakelijk, evenals volledig stofzuigen.
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6. Grondig onderhoud
Wij raden u aan contact op te nemen met een professioneel tapijtreinigingsbedrijf. Wij raden hiervoor Safeclean service
aan.
Safeclean-service
Eikenlaan 27
2980 Halle-Zoersel
Telefoon: 03 236 30 44
GSM: 0473/97 60 73
E-mailadres: info@safeclean-service.be

7. Uw aandacht a.u.b.
Let op: Indien uw tapijt gemaakt is van Tencel of een ander soort garen van plantaardige oorsprong, gebruik nooit
water of een andere vloeistof voor het reinigen.
Let op: uw tapijt kan niet chemisch gereinigd worden; neem alleen contact op met bedrijven die gespecialiseerd zijn in
tapijtreiniging.
Opgelet: Een vlek veroorzaakt door de urine van huisdieren kan blijvend verkleuren.
Opgelet: Sommige chemicaliën zijn gevaarlijk (bijtend, ontvlambaar, giftig, enz.) en mogen alleen gebruikt worden bij
strikte veiligheidsvoorschriften. Bijzondere voorzichtigheid is geboden en mogen alleen gebruikt worden met strikte
inachtneming van de geldende normen voor gebruik en hygiëne. Oplossende schoonmaakmiddelen kunnen mogelijks
de rug van het tapijt beschadigen.
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info@bomat.eu
+32 9 380 01 9 1
Visit us at ww w.bomat.eu
and order your samples .
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