Pielęgnacja i konserwacja

Jak każdy inny rodzaj pokryć podłogowych,
wykładziny dywanowe wymagają od czasu do
czasu czyszczenia. Czyszczenie wykładziny
dywanowej jest łatwiejsze niż myślisz. Zobacz
nasze proste wskazówki dotyczące czyszczenia
wykładzin dywanowych. Jeśli chodzi o utrzymanie
pięknej i czystej wykładziny, mocno przyda się
zdrowy rozsądek. Postępuj zgodnie z prostymi
wskazówkami podanymi poniżej.

Wskazówki dotyczące
pielęgnacji
• Często odkurzaj: najlepszym sposobem na
ograniczanie gromadzenia się ziemi czy piasku i
przedłużenie żywotności wykładziny jest częste
odkurzanie.
• Używaj wycieraczek przy wejściach: zwykła
mata lub wycieraczka przy drzwiach wejściowych
zapobiega roznoszeniu brudu po całym budynku
i jego przywieraniu do włókien wykładzin
tuftowanych. Takie maty należy często czyścić, aby
same nie stały się źródłem kurzu i brudu.
• Czyść najczęściej używane miejsca: w najczęściej
używanych miejscach wykładziny dywanowej
(przy wejściach, w drzwiach, w miejscach, gdzie
się dużo chodzi itp.) brud będzie się zbierać
znacznie szybciej niż na pozostałych obszarach.
Czyszczenie tych miejsc, gdy tylko zaczynają
wyglądać na zabrudzone, zapobiega roznoszeniu
zanieczyszczeń na resztę domu i może wydłużyć
czas między profesjonalnymi czyszczeniami.
• Okresowe czyszczenie profesjonalne: kurz i olejki
unoszące się w powietrzu mogą pozostawiać
matową warstwę emulsji osadów nawet na
nieużywanych strefach wykładziny dywanowej.
W związku z tym wymagane jest okresowe
profesjonalne czyszczenie całej wykładziny
dywanowej przynajmniej raz na dwa lata począwszy
od daty zakupu.
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Definicja plamy
„Plama” oznacza trwałą zmianę o więcej niż 1 jednostkę w skali szarości według normy ISO-105
A03, która jest używana do oceny odporności wybarwień wykładzin dywanowych na plamy.
„Odporność na plamy” oznacza zdolność runa wykładziny dywanowej do zapewnienia odporności
na plamy lub zminimalizowania utrzymywania się trwałych plam powodowanych wyłącznie przez
żywność lub napoje (plamy objęte gwarancją są wymienione w punkcie „Plamy z żywności i
napojów objęte gwarancją” w niniejszej ulotce).

Wskazówki dotyczące czyszczenia
Rozlane płyny i plamy nie muszą być problemem. Zawsze działaj szybko i postępuj
zgodnie z tymi wskazówkami, aby skutecznie i prawidłowo usuwać plamy.
a. Tłuste plamy
Te plamy można usuwać tylko za pomocą produktu opracowanego specjalnie do tego rodzaju
plam. Nie nakładaj takiego środka bezpośrednio na poplamione miejsce. Używając kawałka waty,
nakładaj produkt na brzegi plamy ruchami do jej środka. Osusz ją chłonną chusteczką lub ręcznikiem
papierowym. Podczas tej czynności włókna wykładziny mogą ściemnieć, ale ten efekt później
zniknie. W razie potrzeby powtórz tę czynność. Zwilż poplamione miejsce łagodnym roztworem
wody z detergentem (patrz punkt: Zaschnięte plamy rozpuszczalne w wodzie), a następnie osusz je
ręcznikiem papierowym. Wysusz suszarką do włosów, przesuwając ją nad czyszczonym miejscem,
aby zapobiec powstawaniu zacieków.

b. Plamy rozpuszczalne w wodzie
Natychmiast je osusz, używając chłonnych chusteczek lub ręczników papierowych. Zwilż
poplamione miejsce watą lub gąbką zamoczoną w letniej wodzie. Osusz ręcznikiem papierowym. W
razie potrzeby wykonaj te czynności jeszcze raz. Wysusz suszarką do włosów, przesuwając ją nad
czyszczonym miejscem, aby zapobiec powstawaniu zacieków.

c. Zaschnięte plamy rozpuszczalne w wodzie
Przygotuj roztwór detergentu z wodą (pół łyżeczki profesjonalnego szamponu do wykładzin
dywanowych na 2 litry letniej wody). Zwilż poplamione miejsce kawałkiem waty zamoczonym
w tym roztworze. Osusz ręcznikiem papierowym, tak jak w przypadku omówionych powyżej
plam rozpuszczalnych w wodzie, i wysusz suszarką do włosów, przesuwając ją nad czyszczonym
miejscem, aby zapobiec powstawaniu zacieków.
Ostatnie czynności po zwilżeniu i osuszeniu wykładziny dywanowej powinny wyglądać następująco.
Połóż na wyczyszczonym miejscu 6 warstw ręcznika papierowego i dociśnij je jakimś ciężkim
przedmiotem. Pozostaw do wyschnięcia na 24 godziny. W ten sposób wchłonięte zostaną wszelkie
plamy pozostałe u podstawy włókien.

d. Zgarnianie lub osuszanie nadmiaru rozlanych substancji
Zamroź zabrudzone miejsce, używając kostek lodu, i zeskrob zanieczyszczenia tępą krawędzią łyżki
(od krawędzi plamy do środka). Usuń odkurzaczem zamrożone grudki rozlanej substancji, zanim się
nie roztopią.
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Plamy z żywności i napojów objęte gwarancją
piwo
owoce jagodowe
masło
guma do żucia
czekolada
kawa
olej spożywczy
napoje owocowe (sztucznie barwione)
soki owocowe
tłuszcz (z jedzenia)
lody
ketchup
lemoniada
majonez
mleko
drinki (napoje alkoholowe)
musztarda (pozostawić do wyschnięcia, zeskrobać,
a następnie wyczyścić, aby plama się nie powiększała)

karma dla zwierząt domowych
napoje bezalkoholowe
cukier — cukierki
herbata
wino (białe)
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Na co trzeba uważać
• Używaj szamponów do wykładzin podłogowych zgodnie z
instrukcją.
• Nigdy nie szczotkuj tuftowanych wykładzin dywanowych
— może to spowodować uszkodzenie runa lub przędzy
wykładziny dywanowej i zmienić jej strukturę.
• Nigdy nie mocz wykładziny dywanowej wodą aż do podłoża.
• Nigdy nie chodź po wilgotnej wykładzinie dywanowej. Może
to spowodować uszkodzenie runa.
• Gdy wykładzina dywanowa całkowicie wyschnie po
jakimkolwiek czyszczeniu, zawsze należy ją dokładnie odkurzyć.
• Uważaj na tuftowane wykładziny dywanowe, które mają
podłoże z naturalnych włókien (np. z juty lub bawełny). Mogą
one się zbiec i skurczyć, jeśli zostaną zbyt mocno zmoczone.
• Jeśli włókna przędzy runa poluzują się i zaczną odchodzić,
odcinaj je nożyczkami. Nigdy nie wolno ich odrywać.
• Nigdy nie składaj tuftowanych wykładzin dywanowych,
zawsze je zwijaj. Składanie wykładziny dywanowej spowoduje
uszkodzenie jej podłoża.
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