Vedligeholdelsesvejledning polypropylene tæpper/fliser
Omfatter:
Aftagning af pletter, der er fremkommet ved uheld med alle daglige husholdningsmidler. Undtaget er specielle
industrielle stoffer, som ikke fås i almindelig handel. De nævnte vejledninger gælder kun for tæpper
fremstillet af 100% polypropylene garner (PP) og må ikke anvendes på tæpper med anden luvtype.

Omfatter ikke:
1
2
3
4
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Farveændring ved normal tilsmudsning og nedtrykning af luv. Falmning fra sollys.
Skader på tæpper, falmning og pletter, der skyldes vandalisme, forsæt eller grov uagtsomhed.
Pletter eller falmning på grund af brug af uegnede kemikalier eller rensemetoder.
Pletter eller falmning, som er påført efter ukorrekt pålægning.
Pletvæk garanti kan ikke videregives til anden bruger.

Vedligeholdelse
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Støvsugning
Rensning
Quickrens skema

Pletfjerning
Det er vigtigt at overholde følgende fremgangsmåde:
A
B

Opsug straks mest muligt med en ren hvid klud.
Find ud af hvad der er spildt, og vælg pletfjerningsmiddel fra Quickrens skema.

Efterbehandling
Hvis der efter rensningen forekommer farverester fra pletten, kan disse behandles med en 50/50
klorinopløsning. Efter blegning af farverester fjernes klorinen ved at duppe med rent vand og en efterfølgende
opsugning.

Quickrens skema
1 Vand:
Dup eller gnid med en klud vædet med vand. Sug op med klud eller køkkenrulle, til pletten ikke smitter af.
2 Vaskepulveropløsning:
1 spsk. pr. 1/2 ltr. vand. Samme procedure, som under kode 1. Husk til sidst at duppe med rent vand, for
opsugning af sæberester.
3 Fortynder:
Dup eller gnid let med en klud vædet med fortynder. Gentages indtil der ikke sker afsmitning af pletten på
kluden. HUSK hæld ikke fortynder direkte på tæppet.
4 Renset benzin eller kloroten:
Som anført under punkt 3.
5 Acetone:
Som anført under punkt 3.
Rens altid fra plettens yderkant og ind mod midten.
I tvivlstilfælde kontakt Deres forhandler.

Quickrens skema

1
Maling
Mælk
Neglelak
Opkast
Rust
Sodavand
Stearin
Urin
Blod eller rødbedesaft
Blæk eller skosværte
Cacaomælk eller ketchup
Chokolade eller sovs
Frugtjuice eller frugtpletter
Kaffe eller the
Margarine eller smør
Olie eller tusch
Vin eller øl

2

3

4

5

