CARPETS & RUGS

Verzorging van TENCEL™, Zijde & Viscose Tapijten
Een juiste verzorging van uw tapijt of vloerkleed zorgt ervoor dat deze er langer mooi uit blijft zien.
Algemeen onderhoud
Stofzuig regelmatig, vooral wanneer uw nieuwe Jacaranda-tapijt net gelegd is. Het is heel
normaal dat nieuwe tapijten in het begin veel ‘pluizen’ en vezels loslaten. Dit heeft geen invloed op
het uiterlijk of kwaliteit van het tapijt en houdt na enkele weken regelmatig stofzuigen vanzelf op.
Zorg ervoor dat u uw tapijt gedurende de hele levensduur regelmatig blijft stofzuigen. Zo blijft het
er langer mooi en schoon uitzien. Voor de beste resultaten op tapijten met:
• een gesneden pool is een steelstofzuiger met een uitgeschakelde klopper in het algemeen
het meest geschikt. De klopper kan worden ingeschakeld om platgedrukte stukken in het
tapijt weer omhoog te trekken op plekken waar veel gelopen wordt.
• een lussenpool is een sledestofzuiger met een zachte borstel zonder klopper het meest
geschikt.
Verleng de levensduur van uw tapijt door:
• schoonloopmatten bij alle deuropeningen te leggen. Deze moeten wel regelmatig
schoongemaakt worden;
• speciale bureaustoelmatten onder stoelen met zwenkwielen te leggen;
• schoteltjes onder meubelpoten te plaatsen;
• antislip-ondertapijt onder alle vloerkleden te leggen;
• uw vloerkleden regelmatig om te draaien zodat ze minder snel slijten.
Vlekken en morsplekken
De meeste tapijten zullen, net als andere stoffen, te kampen krijgen met de nodige ongelukjes
zoals koffie- of wijnvlekken. Om de schade te beperken moet u, zodra u een probleem opmerkt,
altijd zo snel mogelijk handelen:
•
•
•

Verwijder eventuele vaste stoffen met een lepel of bot mes van het tapijt.
Dep het gebied droog met een vel wit, absorberend keukenpapier.
Blijf het gebied voorzichtig droogdeppen met een nieuw vel keukenpapier tot er geen vocht

•
•

meer wordt opgenomen.
Wrijf of schrob het tapijt nooit omdat zo de pool kan breken en permanente schade aan het
oppervlak kan veroorzaken.
• Voeg nooit water toe.
• Vermijd huishoudelijke schoonmaakmiddelen omdat deze ervoor kunnen zorgen dat de vlek
in het tapijt trekt, de pool kunnen beschadigen of een plakkerig laagje kunnen achterlaten dat
snel vuil aantrekt.
Als de vlek koppig blijft zitten, kunt u het beste een professionele tapijtreiniger inschakelen, of u
kunt verse vlekken aanpakken met behulp van Jacaranda’s speciale eerste hulp bij ongelukkenschoonmaakkit.
Professionele reiniging and anti-vlekkenbehandeling
Gebruik altijd een gerenommeerd professioneel bedrijf als uw tapijt een grondige reiniging
nodig heeft en vraag hen om advies over de te gebruiken methode. Klik hier voor Jacaranda’s
lijst met aanbevolen tapijtreinigers. Ter informatie: deze bedrijven horen u alleen de droge
extractiemethode aan te bieden. Een extractiereiniging met koud water is mogelijk voor
zeer hardnekkige vlekken op tapijten van TENCEL™, zijde en viscose, maar hiervoor is wel
specialistische kennis nodig.
Anti-vlekkenbehandelingen bieden natuurlijk geen waterdichte oplossing en alle morsingen
en etensresten moeten altijd zo snel mogelijk worden verwijderd, maar ze geven u wel meer
tijd en maken het de professionele reinigers gemakkelijker om vlekken te verwijderen. Een
antivlekkenbehandeling moet altijd professioneel worden uitgevoerd. Voor het aanbrengen
van vlekkenwerende chemicaliën op TENCEL™, zijde en viscose tapijten is specialistische
kennis nodig. Ter informatie: voor een optimale bescherming moeten beschermingsmiddelen
op waterbasis in verschillende lichte lagen worden aangebracht. Behandelingen op basis van
oplosmiddelen zijn vaak gemakkelijker aan te brengen, maar u moet tijdens het aanbrengen wel
voor voldoende ventilatie zorgen. Het tapijt moet na elke grondige reiniging opnieuw behandeld
worden tegen vlekken.

CARPETS & RUGS

Verzorging van uw 100% Wollen Tapijt
Een juiste verzorging van uw tapijt of vloerkleed zorgt ervoor dat deze er langer mooi uit blijft zien.
Algemeen onderhoud
Stofzuig regelmatig, vooral wanneer uw nieuwe Jacaranda-tapijt net gelegd is. Het is heel
normaal dat nieuwe tapijten in het begin veel ‘pluizen’ en vezels loslaten. Dit heeft geen invloed op
het uiterlijk of kwaliteit van het tapijt en houdt na enkele weken regelmatig stofzuigen vanzelf op.

•
•

Zorg ervoor dat u uw tapijt gedurende de hele levensduur regelmatig blijft stofzuigen. Zo blijft het
er langer mooi en schoon uitzien. Voor de beste resultaten op tapijten met:

•

•

•

een gesneden pool is een steelstofzuiger met een uitgeschakelde klopper in het algemeen
het meest geschikt. De klopper kan worden ingeschakeld om platgedrukte stukken in het
tapijt weer omhoog te trekken op plekken waar veel gelopen wordt.
een lussenpool is een sledestofzuiger met een zachte borstel zonder klopper het meest
geschikt.

Verleng de levensduur van uw tapijt door:
•
•
•
•
•

schoonloopmatten bij alle deuropeningen te leggen. Deze moeten wel regelmatig
schoongemaakt worden;
speciale bureaustoelmatten onder stoelen met zwenkwielen te leggen;
schoteltjes onder meubelpoten te plaatsen;
antislip-ondertapijt onder alle vloerkleden te leggen;
uw vloerkleden regelmatig om te draaien zodat ze minder snel slijten.

Vlekken en morsplekken
De meeste tapijten zullen, net als andere stoffen, te kampen krijgen met de nodige ongelukjes
zoals koffie- of wijnvlekken. Om de schade te beperken moet u, zodra u een probleem opmerkt, zo
snel mogelijk handelen:
•

Verwijder eventuele vaste stoffen met een lepel of bot mes van het tapijt.

•

Dep het gebied droog met een vel wit, absorberend keukenpapier.
Blijf het gebied voorzichtig droogdeppen met een nieuw vel keukenpapier tot er geen vocht
meer wordt opgenomen.
Wrijf of schrob het tapijt nooit omdat zo de pool kan breken en u permanente schade aan het
oppervlak kan veroorzaken.
Vermijd huishoudelijke schoonmaakmiddelen omdat deze ervoor kunnen zorgen dat de
vlek in het tapijt trekt, de pool kunnen beschadigen of een plakkerig laagje op het tapijt
achterlaten dat snel vuil aantrekt.

Als de vlek koppig blijft zitten, kunt u het beste een professionele tapijtreiniger inschakelen. Als
u de vlek zelf wilt aanpakken, ga dan eerst te rade bij https://www.woolsafe.org/stain-wizard
voor nuttig en stapsgewijs advies over het verwijderen van vlekken.
Professionele reiniging and anti-vlekkenbehandeling
Gebruik altijd een gerenommeerd professioneel bedrijf als uw tapijt een grondige reiniging nodig
heeft en vraag hun advies over de te gebruiken methode. Ter informatie: deze bedrijven horen u
alleen een droge reiniging of natte extractie-methode met warm water aan te bieden, en nooit een
reiniging met stoom. Wollen vloerbekleding moet na elke grondige reiniging weer opnieuw tegen
motten behandeld worden.
Anti-vlekkenbehandelingen bieden natuurlijk geen waterdichte oplossing en alle morsingen en
etensresten moeten altijd zo snel mogelijk worden verwijderd, maar ze geven u wel meer tijd
en maken het de professionele reinigers gemakkelijker om vlekken te verwijderen. Het is heel
normaal dat een nieuw wollen tapijt in het begin vaak pluist, vooral op plekken waar veel wordt
gelopen, en dat dit soms tot een ongelijke bescherming kan leiden. Een antivlekkenbehandeling
moet altijd op professionele wijze worden uitgevoerd. Het tapijt moet na elke grondige reiniging
opnieuw behandeld worden tegen vlekken.

