
Szőnyeg kezelési útmutató

1. Tartsuk be néhány alapvető szabályt:

1.1 Új  szőnyegeknél ügyelni kell  arra, hogy amíg a felület szálai kellően össze nem tömörödnek (kb.  3-4

hónap),  addig a  szőnyeget  kíméletes porszívózzuk,  és  csak a legkisebb teljesítményfokozaton.  Az új szőnyegeknél

jelentkező  elemi  szálak  hullása  természetes  folyamat,  ez  a  szőnyeg  gyártástechnológiájából  adódik,  és  a  felület

összetömörödése után megszűnik

1.2 A szőnyeg csupán akkor tekinthető minőségi hibásnak, ha a szálhullás intenzitása többhónapos, használat

és porszívózás ellenére sem csökken lényegesen, vagy ha a szálhullás jelentős lenne, azaz ennek következtében egyes

helyeken már szemmel észrevehető, szálhiányos helyek jelennének meg.

1.3 Tartsuk távol a nedvességtől.  Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és durva mechanikus hatásoktól.  A

szőnyegre helyezett  bútoraink  mozgatásával feltéphetjük a csomókat, így  károsíthatja  a szőnyeget.  Az egyenletes

igénybevétel érdekében célszerű negyedévente néhány centivel áthelyezni szőnyegre rakott  bútort,  így a szőnyegen

keletkezett  mély benyomódások  megszűnnek.  Ha  félévente  elfordítva  helyezzük  vissza  a  szőnyegeinket,  akkor  az

egyenletesebben használódik, elkerülhetjük egy-egy terület gyors kikopását. 

2. Porszívózás

Fontos  a  szőnyegek  rendszeres  porszívózása.  A  szálirányú  porszívózással  a  napi  szennyeződések  könnyedén

eltávolíthatóak. Mindenkor kerülje a forgókefés porszívók használatát, mivel a forgókefés fejek a szálakat bolyhosítják. 

3. Folteltávolítás

A szőnyegünkből az idejében kezelt háztartási szennyeződés egyszerűen eltávolítható. A ráömlött teát, kávét,

stb. minél előbb fel kell itatni egy jó nedvszívósságú anyaggal, lehetőleg tiszta, puha fehér rongyot használjon.

Ezt követően  langyos, samponos vízben képezzen habot szivaccsal, és a habot vigye a tisztítandó felületre , nyomkodva

nem dörzsölve próbáljuk meg a foltot eltávolítani.

Ismét itassuk fel a kezelt felületet egy jó nedvszívósságú anyaggal.

Soha ne hagyjuk a foltot beszáradni, ugyanis ha a folt beszáradt, rendkívül nehéz eltávolítani a szennyeződést.

Ezután szárítást úgy végezzük, hogy a szőnyeg hátulját is átjárhassa a levegő.

 A makacsabb  foltok  eltávolítására  használjon  szaküzletekben  kapható  kifejezetten  szőnyeg  tisztítására  javasolt

folttisztítót.

 Ha mégsem sikerül a szőnyeget kitisztítani forduljon szakemberhez! 

Soha ne használjon tisztítószerként hígítót, vagy egyéb oldószert, ugyanis ezen anyagok a szálak szerkezetét roncsolják,

és a szőnyeg alakja eldeformálódik.

 A fenti tisztítási tanácsok általános jellegű javaslatok, melyre vonatkozólag a gyártó és a forgalmazó semmiféle

garanciát nem vállal.


