Kezelési és használati útmutató
Szőnyegpadlóhoz
Általános tudnivalók:
Óvja a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól! A bútorok
tologatása, a kemény, sorjás görgők, a kíméletlen porolás károsíthatják a szőnyeget.
Védje a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától!
Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként
elfordítva visszahelyezni.
A szőnyeg szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve történjen és ne
hajtogatva.
Folttisztítás - ha folt kerül a szőnyegre:
1. Ne hagyja beszáradni a foltot. A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és
eltávolítása között eltelt időtől függ!
2. Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot távolítsa el!
3. Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat előtt egy kevésbé látható
helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát nem károsítja-e.
4. A folt eltávolításhoz tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha rongyot használjon,
amit sűrűn cseréljen.
5. Ügyeljen arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg belsejébe.
6. A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás szerint végezze!
7. Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva.
8. Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását!
Folt

tisztítási mód

Alkohol, likőr

szőnyegsamponnal, utána tiszta alkohollal áttörölni

Vér

hideg vízzel benedvesíteni, utána samponnal áttörölni, az
esetleges maradékfoltot 5%-os ammóniaoldattal kezelni

Sör

vízzel (max 50 °C ) 3% tisztítóalkohol hozzáadásával

Padlóápoló
bútorápoló
viasz, cipőkrém

(viasz), Tesztbenzin
vagy
perklóretilén,
utána
folyékony
tisztítósamponnal letörölni, esetleg a megmaradt foltokat 5%-os
ammóniaoldattal, ill. tisztítóalkohollal kezelni

Tojás, tojásfehérje

5%-os ammóniaoldattal vagy tisztítóalkohollal áttörölni, utána
samponnal kezelni

Hányadék, vizelet, széklet

50% ecetsavval
samponnal

Festék, lakk

olajfesték:tesztbenzin,utánasampon Diszperziós festék: friss
foltok esetén hideg vízzel, régi foltok igen nehezen távolíthatók
csak el, kérjük szakemberhez fordulni

Jód

nem higított ammóniákkal törölgetni

Kávé, tea

samponnal, esetleg alkohollal, ill. 10%-os ammóniaoldattal

vagy

tisztítóalkohollal

áttörölni,

utána

Rágógumi

kezelés speciális rágógumi-eltávolítóval, illetve perklóretilénnel
rágógumi-eltávolító kapható a gyógyszertárban, háztartási
boltban

Gyertya, parafin

Langyos vasalóval és szívópapírral
samponnal

Perklóretilénnel, utána

Ragasztó, festékanyagok, Tesztbenzin vagy perklóretilén, utána samponnal vagy langyos
firnisz
vízzel kezelni
Lekvár, szörp, gyümölcs
Kozmetikai
gyógyszerek

kb. 50°C-os vízzel áttörölni, megmaradó foltokat tesztbenzinnel,
ill. perklóretilénnel kezelni

szerek, Tesztbenzin, ill. perklóretilén, utána samponnal, esetleg 5%-os
ammóniákkal, ill. tisztítóalkohollal kezelni

Golyóstoll

perklóretilén vagy tisztítóalkohol

Mercurokróm

két rész víz és egy rész tisztítóalkohol keverékkel

Tej, kakaó, joghurt

sampon, utána 5%-os ammóniákkal vagy tisztítóalkohollal
kezelni, esetleg megmaradt foltokat perklóretilénnel vagy
tesztbenzinnel kezelni

Körömlakk

aceton, utána sampon

Gyümölcs, élelmiszerek

Langyos vízzel, utána sampon

Parfüm

Tisztítóalkohollal

