Péče a údržba

Stejně jako každý jiný typ podlahy potřebuje i
koberec čas od času vyčistit. Čištění koberců je
snazší, než si možná myslíte. Přečtěte si naše
tipy pro snadné čištění koberců. Chcete-li, aby si
váš koberec uchoval nádherný vzhled a zůstával
čistý, z velké části vám postačí řídit se selským
rozumem. Postupujte podle těchto jednoduchých
tipů:

Pokyny pro péči
• Vysávejte často: nejlepší způsob, jak zabránit
usazování špíny a prodloužit životnost koberce, je
časté vysávání.
• Používejte u vchodů rohožky. Jednoduchá rohožka
v interiéru nebo před vchodem zabrání tomu, aby
se nečistoty roznesly po celé budově a pronikly
i do vlasu vašeho všívaného koberce. Rohožky
nezapomínejte také často čistit, aby se samy
nestaly zdrojem prachu a nečistot.
• Čistěte nejpoužívanější místa: na nejpoužívanějších
částech koberce (u vchodů, dveří, v místech častého
procházení atd.) se budou nečistoty hromadit
mnohem rychleji než jinde. Pokud tato místa vyčistíte
dříve, než začnou vypadat ušpiněně, zabráníte
roznášení nečistot po domě a můžete prodloužit
interval mezi dvěma čištěními profesionální firmou.
• Nechávejte
koberec
pravidelně
vyčistit
profesionálům: prach a oleje obsažené ve
vzduchu postupem času zanechají matný film i na
nepoužívaných částech koberce. Pravidelné čištění
celého koberce profesionální firmou je proto nutné
provádět alespoň jednou za dva roky ode dne
nákupu.
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Definice skvrny
„Zapouštění“ znamená trvalou změnu o více než jednu jednotku na šedé stupnici dle normy ISO105 A03, která se používá k hodnocení zapouštění koberců. Schopnost „odolat zapouštění“ znamená schopnost kobercového vlasu odolat trvalé změně zabarvení způsobené výhradně potravinami nebo nápoji nebo tuto změnu minimalizovat (skvrny, na něž je poskytována záruka, jsou v
tomto letáku definovány v části „skvrny od potravin a nápojů, na něž se vztahuje záruka“).

Pokyny pro čištění
Pokud na koberec něco rozlijete nebo jej ušpiníte, nemusí to být problém.
Vždy jednejte rychle a řiďte se těmito pokyny pro účinné a správné
odstranění skvrn.
a. Mastné skvrny
Tyto skvrny lze ošetřit pouze speciálním přípravkem určeným pro odstraňování tohoto druhu skvrn.
Neaplikujte přípravek přímo na znečištěné místo. Pomocí vaty naneste přípravek od okraje skvrny
směrem dovnitř. Osušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Vlákno koberce
může během čištění ztmavnout, ztmavnutí ale následně vymizí. Dle potřeby uvedený postup
opakujte. Skvrnu navlhčete slabým mýdlovým roztokem (viz: zaschlé skvrny na vodní bázi) a osušte
kuchyňskou jednorázovou utěrkou. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste zabránili vzniku mapy.
Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

b. Skvrny na vodní bázi
Skvrnu okamžitě vysušte pomocí savého ubrousku nebo kuchyňské papírové utěrky. Potřísněnou
oblast s pomocí houbičky nebo kousku vaty znovu navlhčete vlažnou vodou. Osušte pomocí
kuchyňské papírové utěrky a dle potřeby postup opakujte. Ošetřené místo dosušte fénem, abyste
zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.

c. Zaschlé skvrny na vodní bázi
Mýdlový roztok (2 litry vlažné vody s polovinou čajové lžičky profesionálního šamponu na koberce).
Potřísněné místo opětovně navlhčete kouskem vaty namočeným do mýdlového roztoku. Osušte
pomocí kuchyňské papírové utěrky stejně jako u výše zmíněných „skvrn na vodní bázi“ a dosušte
fénem, abyste zabránili vzniku mapy. Fénem při sušení nepřetržitě pohybujte.
Závěrečný postup při čištění koberce po navlhčení a vysušení ubrouskem či utěrkou by měl být
následující. Na ošetřené místo položte 6 vrstev kuchyňských papírových utěrek a zatěžkejte těžkým
předmětem. Nechejte 24 hodin schnout. Tak budou absorbovány zbytky skvrny i ze spodní části vláken.

d. Seškrábejte nebo vysajte přebytečnou tekutinu
Zmrazte znečištěné místo kostkami ledu a seškrábejte zmrzlou tekutinu tupým okrajem lžíce
(směrem od okrajů skvrny ke středu). Vysajte seškrábané zmrzlé kousky rozlité tekutiny ještě před
tím, než se rozpustí.
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Skvrny od jídla a nápojů, na něž se vztahuje záruka
pivo
bobulovité ovoce
máslo
žvýkačka
čokoláda
káva
stolní olej
ovocné nápoje (s umělými barvivy)
ovocný džus
tuk (z jídla)
zmrzlina
kečup
limonáda
majonéza
mléko
míchané nápoje (likéry)
hořčice (nechte zaschnout, seškrábněte a teprve poté vyčistěte,
abyste zabránili rozetření skvrny)

krmení pro domácí mazlíčky
nealkoholické nápoje
cukr – cukrovinky
čaj
víno (bílé)
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Obecná doporučení
• Šampon na koberce používejte podle pokynů uvedených na
výrobku.
• Všívaný koberec nikdy nedrhněte, mohlo by to poškodit
vlas nebo tkanivo koberce a změnit jeho strukturu.
• Dbejte na to, aby nikdy nedošlo k promočení koberce až na
spodní podkladovou vrstvu.
• Po vlhkém koberci nikdy nechoďte. Mohl by se poškodit vlas
koberce.
• Jakmile koberec po čištění zcela vyschne, vždy jej důkladně
vysajte.
• Při čištění všívaných koberců s podkladem z přírodních
vláken (např. juta, bavlna) postupujte opatrně. Pokud
koberec příliš zvlhne, mohl by se srazit.
• Pokud se vlasová příze koberce uvolní, odstřihněte ji
nůžkami. Vlas koberce nikdy nevytahujte.
• Všívaný koberec nikdy nepřekládejte, vždy jej srolujte.
Překládání koberce poškozuje podklad.
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