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Podobnie jak każdy inny rodzaj
podłogi, wykładzina wymaga
regularnego czyszczenia.
Czyszczenie wykładziny jest
łatwiejsze niż myślisz.
Odkryj nasze proste wskazówki
dotyczące czyszczenia
wykładzin dywanowych.

ZDROWY ROZSĄDEK
I CZYSZCZENIE
PREWENCYJNE

—

Zdrowy rozsądek pomoże Ci w utrzymaniu Twojej
wykładziny w doskonałej kondycji przez lata. Postępuj
zgodnie z poniższymi prostymi wskazówkami:
• Regularnie odkurzaj! Usuwaj kurz i brud odkurzaczem o
wysokiej mocy. To dobry nawyk, który poprawia jakość
powietrza w domu i jest gwarancją trwałości Twojej
wykładziny. Należy pamiętać, że obszary o dużym
natężeniu ruchu mogą wymagać bardziej regularnego
odkurzania niż pozostałe części wykładziny.
• Używaj wycieraczek przy wejściach. Zwykła wycieraczka
zapobiega przedostawaniu się brudu do całego budynku
i wnikaniu do włókna wykładziny. Pamiętaj, aby często
czyścić maty, żeby same nie stały się źródłem kurzu i brudu.

• Gdy coś się wyleje, zajmij się tym od razu! Najlepiej
jak najszybciej zająć się plamami po rozlaniu. Nie
pozwól, aby płyny lub brud wyschły i osadziły się
na wykładzinie. Im szybciej zaczniesz działać, tym
łatwiej będzie usunąć plamę. Postępuj zgodnie z
poniższymi instrukcjami dotyczącymi usuwania plam.
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USUWANIE PLAM

—

Rozlane płyny i plamy nie muszą oznaczać
zniszczenia wykładziny. Zawsze działaj szybko i
postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi, aby
skutecznie i prawidłowo usunąć plamy:
• Plamy z tłuszczu. Użyj specjalnego preparatu do usuwania
plam z tłuszczu. Sama ciepła woda nie usunie tłuszczu.
Nigdy nie nakładaj tego rodzaju preparatów bezpośrednio
na włókno lub przędzę dywanu. Najlepiej jest przetestować
produkt na małym obszarze wykładziny dywanowej, aby
sprawdzić, czy preparat powoduje jakiekolwiek odbarwienie.
1. Użyj wacika i nałóż preparat na krawędzie plamy,
pracując od krawędzi do środka plamy.
2. Przetrzyj chłonącą ściereczką lub ręcznikiem
papierowym. Dywan może ciemnieć podczas
czyszczenia, ale różnica powinna zniknąć.
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3. Zwilż obszar lekkim roztworem mydła (dodaj pół
łyżeczki profesjonalnego szamponu do dywanów
do 2 litrów letniej wody), aby usunąć wszelkie
pozostałości środków czyszczących.
4. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
5. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając
ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
6. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
7. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru
6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie
ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie
do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy
wchłonie plamy z podstawy przędzy.
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USUWANIE PLAM
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• Plamy na bazie wody
1. Rozlaną substancję natychmiast zebrać chłonącą
ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
2. Ponownie zwilż zabarwiony obszar letnią wodą przy
pomocy gąbki lub wacika, aby rozcieńczyć rozlany płyn.
3. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
4. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając
ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
5. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
6. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru
6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie
ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie
do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy
wchłonie plamy z podstawy przędzy.
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• Suche plamy (na bazie wody)
1. Zeskrob łyżką nadmiar rozlanego płynu, od krawędzi plamy
do jej środka. W razie potrzeby zamroź plamę za pomocą
kostek lodu, a następnie zeskrob resztę łyżką. Pamiętaj, aby
nie kłaść kostek lodu bezpośrednio na wykładzinie, ponieważ
stopią się i zmoczą cały obszar. Włóż je do plastikowej torby.
2. Zastosuj lekki roztwór mydła (dodaj pół łyżeczki
profesjonalnego szamponu do dywanów do
2 litrów letniej wody), aby usunąć wszelkie
pozostałości środków czyszczących.
3. Przetrzyj ściereczką lub ręcznikiem papierowym.
4. Osusz obszar suszarką do włosów, ciągle poruszając
ją nad plamą, aby nie pozostawić śladu wody.
5. Powtórz ten proces, jeśli plama będzie nadal widoczna.
6. Ostatnim krokiem jest pokrycie poplamionego obszaru
6 warstwami ręcznika papierowego, umieszczenie
ciężkiego przedmiotu na wierzchu i pozostawienie
do wyschnięcia na 24 godziny. Ręcznik papierowy
wchłonie plamy z podstawy przędzy.
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Nigdy nie trzyj wykładzin tuftowanych, może to uszkodzić
włókna lub przędzę i zmienić strukturę wykładziny. Nigdy nie
moczyć wykładziny aż do podłoża.
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DOCZYSZCZANIE
WYKŁADZIN

—

Nawet jeśli odkurzasz wykładzinę regularnie i odpowiednio
usuwasz plamy, konieczne jest dokładne czyszczenie raz na
12–24 miesięcy. Spowoduje to usunięcie trwałych zabrudzeń
i mniejszych cząstek, które powodują zużycie wykładziny.
Istnieją różne metody doczyszczania wykładzin dywanowych.
Oto najbardziej popularne:
• Szampon (do stosowania na mokro). Najpierw sprawdź, czy
produkt jest dobrej jakości. Wlej kilka kropel szamponu na
spodek i pozostaw je na noc, aby odparowały. Jeśli pozostała
plama wygląda na tłustą lub lepką, unikaj stosowania
tego preparatu. Kurz może przylgnąć do lepkiego filmu,
Który utworzy się na Twoim dywanie. Wypożyczając
maszynę do prania dywanów, postępuj dokładnie według
załączonych instrukcji. Pamiętaj, aby usunąć meble i
odkurzyć wykładzinę przed zastosowaniem szamponu.
Bardzo ważne jest, aby nie dopuścić do zamoczenia
dywanu. Może to trwale uszkodzić podłoże i włókna.
• Postępuj zgodnie z instrukcjami na opakowaniu
preparatu. Upewnij się, aby po czyszczeniu prawidłowo
odkurzyć wykładzinę, aby usunąć resztki preparatu.
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• Pranie ekstrakcyjne - nazywana również „czyszczeniem
parowym”. Metoda ekstrakcji nie wymaga pary, więc ten termin
jest właściwie niepoprawny. Podczas prania ekstrakcyjnego
na wykładzinę wtryskiwana jest pod ciśnieniem gorąca
woda z produktem czyszczącym. Woda jest natychmiast
odsysana przez system próżniowy. Zapobiega to nadmiernemu
zamoczeniu dywanu. Pranie ekstrakcyjne jest bardzo wydajne
i eliminuje wszystkie zabrudzenia i pozostałości szamponu z
wcześniejszych czyszczeń. Ten rodzaj czyszczenia powinien
być wykonywany przez profesjonalistę. Jeśli wypożyczysz
maszynę i zrobisz to sam, ryzykujesz nadmiernym zmoczeniem
dywanu. Może to trwale uszkodzić podłoże i włókna.
• Możliwe jest także połączenie tych różnych metod.
Na przykład można najpierw zastosować szampon na mokro
lub na sucho, a następnie czyszczenie metodą ekstrakcyjną.

Niezależnie od wybranej metody upewnij się, że wszystkie resztki
preparatów zostały odpowiednio usunięte z wykładziny i że jest
ona sucha, zanim ponownie będzie można po niej chodzić.
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WSKAZÓWKI
OGÓLNE

—

• Stosuj szampony do wykładzin zgodnie z instrukcją.
• Nigdy nie chodź po wilgotnej wykładzinie.
Może to uszkodzić włókna.
• Kiedy wykładzina jest już całkowicie sucha po
jakimkolwiek czyszczeniu, zawsze dokładnie ją odkurz.
• Zachowaj ostrożność z wykładzinami tuftowanymi,
które mają podłoże z naturalnych włókien (np. z juty
lub bawełny). Po namoczeniu mogą się skurczyć.
• Jeśli przędza runa poluzuje się, odetnij ją
nożyczkami. Nigdy nie wyciągaj przędzy.
• Nigdy nie składaj wykładziny, zawsze ją zwijaj
Składanie wykładziny niszczy jej podłoże.
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