ONDERHOUDSWENKEN :
• Voor een tapijt dat op parket gelegd is dient een
teveel aan boenwas vermeden te worden.

De eerste dagen :
Gebruik in het begin een borstel in rijststro en veeg in
de richting van de wol. Wanneer U geen rijststro
gebruikt bestaat de kans dat uw tapijt of vasttapijt
kleurverschillen zal vertonen, deze zijn niet gedekt
door de fabrikant.

• Boenwas maakt de rug hard maar ook de tapijtvezels door het contact met de schoenzolen.
• Een tapijt dat in water gelegen heeft wordt
gedroogd met een haardroger of wordt bij een
radiator geplaatst.

Enkele eenvoudige regels :
• Laat het stof zich nooit ophopen in uw tapijt of in
uw vasttapijt, gebruik regelmatig een rolborstel of de
stofzuiger.

• Even herinneren : vasttapijt kan poolhoogteverschil
vertonen, trek in geen geval de draden los maar
knip op hoogte bij middel van een schaar.

Hoe het leven van uw tapijten en
vasttapijt verlengen ?
EERSTE BELANGRIJKE OPMERKING : EEN
OOSTERS TAPIJT MAG NOOIT IN VOLLE ZONLICHT GELEGD WORDEN.
• De eerste 3 maanden moet het tapijt met een
borstel in rijststro gereinigd worden. Gebruik vooral
geen stofzuiger met borstel. Uw tapijt moet “ingelopen” worden.
Loop er op eens in uw bezit, wanneer er zich
pluisjes vormen is dit geen fabricagefout maar een
teveel aan vezels, gebruik een mechanische rolborstel om deze te verwijderen. Dit is ook geldig voor
uw vasttapijt.
• Het is normaal dat het tapijt een gepatineerd
uitzicht krijgt.

• Bij rokers raden wij aan een wollen tapijt te kopen
(wol is brandvertragend).
• Om een tapijt te reinigen doet men beroep op
een vakman, vooral voor een tapijt in zijde.
GRONDIG ONDERHOUD :
Jaarlijks of om de 2, 3 jaar moet het tapijt grondig
gereinigd worden bij middel van een elektrische
droogtapijtreiniger, spoel 1 of 2 maal met heel weinig
klaar water. Gebruik geen schuim.

Enkele tips om uw parket of laminaat
lang doen mee te gaan :
• Gebruik nooit schuurmiddelen of detergenten.
• Gebruik 1 à 2 per jaar een cleaner, dit beschermt
en maakt antistatisch.
• Houtparket moet 2 lagen vernis krijgen, laminaat
heeft reeds een toplaag.Verwar niet !
• Vermijdt indrukken in uw parket, kleef viltrondjes
onder uw meubels.
• Bij normaal onderhoud gebruik een dweil, een
mops of een stofzuiger.

• Trek nooit aan een draad maar knip weg met een
schaar, een lus wordt ingerijgd met een naald.

Enkele tips om uw vinylvloer lang doen
mee te gaan :

• Plaats een voetmoet bij de ingang om allerhande
vlekken te vermijden

Onderhoud regelmatig met water en een aangepast
product.Volg de regels van de fabrikant voor wat de
dosis betreft.

• Draai 2 à 3 maal per jaar uw tapijt in een andere
richting dit vermindert plaatselijke slijtage.

ONDERHOUDSPRODUCTEN :
Voor elke vloer, het aangepast product; Bij Home Market vindt U de best aangepaste producten.



ONDERHOUDSWENKEN

• Shampoo : zo weinig mogelijk, lees aandachtig de
instructies bij de shampoo bijgevoegd en gebruik zo
weinig mogelijk vocht.

• Plooi uw tapijt nooit of schudt het nooit uit door
het venster, er kunnen plooien ontstaan die nooit
meer verdwijnen.

