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Szőnyeg és lábtörlők karbantartása

GDmats© - Lábtörlő és szőnyeg világa  
Lábtörlő és szőnyeg gyártása és nyomtatása.

A szőnyegtisztítással kapcsolatos legfontosabb dolog a heti 2-3 
alkalommal történő rendszeres porszívózás. Azonban valószínű, 
hogy a rendszeres porszívózás ellenére a szőnyeg bizonyos idő 
elteltével szennyeződést mutat. Ezután a szőnyeget alaposan 
meg kell tisztítani a mély szennyeződések eltávolítása 
érdekében. A hosszabb szálú szőnyegeket rotációs porszívó 
kefével nem szabad tisztítani
Azok a helyiségek, ahova a nap egész nap süt, ajánlatos 
sötétíteni (redőnyök, függönyök). Különösen a polipropilénszá-
las szőnyegeknél a napfény befolyásolja színüket és szerkezetü-
ket.
Sima felületre (PVC, vinil padló stb.) helyezett munkadarabok 
esetén fennáll a veszélye annak, hogy a szőnyeg a padlóburkola-
ton elcsúszik. Ezért javasoljuk, hogy a szőnyeget csúszás elleni 
párnával rögzítse.
Ez a rendelet nem vonatkozik a csúszásgátló szőnyegekre
a gumi alappal.

Preventív karbantartás
Használjon szőnyeget minden bejáratnál - távolítsa el a 
piszkot és a nedvességet a cipőjéről. A lábtörlőket 
rendszeresen tisztítani kell, hogy ne váljanak a szőnyegszen-
nyezés forrásává.

Száraz tisztítás
Az abszorpciós tulajdonságokkal rendelkező por 
alkalmazható. A port a szőnyegre öntjük (gyártó által ajánlott 
kefét alkalmazzuk)
hagyja működni (utasítás szerint), majd ki kell szívni. Ez a 
módszer alkalmas szőtt és szőtt szőnyegek rövidebb szőrrel 
(pamut szőnyeg). A hosszabb szőrű szőnyegek esetében 
fennáll a veszélye annak, hogy a por nem elég, ezért nem 
ajánlott.

Szőnyegek és lábtörlők mosása
Szőnyegek és lábtörlők, amelyek a gyártó által "mosható"-nak 
vannak megadva, lehetséges 
mosógépben klasszikusan tisztitani max. 30 ° C hőmérséklet-
nél. Mosásnál javasoljuk folyékony tisztítószer használatát,
rost.

Nedves tisztítás
Speciális szőnyegtisztítók használhatók. Soha ne használjon 
lúgos sampont, háztartási tisztítószereket vagy ammóniát 
tartalmazó samponokat. Fontos, hogy tartsuk be a hígítást, 
esetleg erősebb megoldás problémákat okozhat, amikor 
eltávolítja a mosószert a szőnyegen. A tisztítóoldatot 
egyenletesen alkalmazzák a szőnyeg teljes területére, és 
nedves törlővel távolítsa el a szennyeződést. Addig tisztítsa , 
amíg a szennyeződést el nem távolítja a szőnyegről. Ezután 
hagyja teljesen megszáradni, és ne lépjen rá, amíg nem 
teljesen száraz. Ez a tisztítási módszer alkalmas minden 
felületre rögzített szőnyegre. Mivel ez textiltermék, fennáll a 
veszélye a zsugorodásnak és a hullámosodásnak.

Gépi tisztítás
A szakosodott vállalatok által alkalmazott módszer egy langyos 
vizes oldat és egy alkalmas készítmény befecskendezése a 
szőnyegbe. A szennyeződések vízzel vannak bevonva, amelyet 
szinte azonnal kivon egy erős nedves porszívó rendszer. A gépi 
tisztítás nagyon szennyezett szőnyegekhez alkalmas, nedves 
tisztítással kombinálva nagyon szennyezett és kopott szőnyeg is 
elfogadható. Ha egyedül használja a tisztítógépet, akkor kövesse 
az utasításokat, és ne haladja meg a gyártó által megadott 
összetevők koncentrációját, de a helyes eredmény érdekében 
javasoljuk, hogy adja át a tisztítást egy erre szakosodott cégnek.

Különböző eredetű foltok eltávolítása
A foltokat a lehető legrövidebb időn belül el kell távolítani a 
keletkezésük után, néhány (pl. Bor, kávé, ribizli stb.) csak nagyon 
nehezen eltávolítható, ha azonnal nincs eltávolítva.
A foltokat a szélétől a közepéig törlik, soha ne erőszakkal 
dörzsöljük őket. Tartsa be a mosószer csomagolásán alkalmazott 
munkafolyamatokat. A tisztítás után ajánlatos alaposan kiszárítani 
a szőnyeget (pl. Hajszárító). Ha szokatlan eredetű foltokra (lakkok, 
ragasztók, gyanta ...) kerül sor, érdemes szakemberrel konzultál-
nia.

Kémiai tisztítás
  !!!!    nem engedélyezett  !!!


