ONDERHOUDSADVIES PRO – TAPIJT

Alle tapijt heeft regelmatig onderhoud nodig. Hoe en hoe vaak is afhankelijk van de plaats waar het tapijt ligt en
hoe intensief deze wordt belast. Door het tapijt met de juiste producten te onderhouden, zal het de levensduur
aanzienlijk verlengen.

Preventieve maatregelen:
Een preventieve maatregel ter voorkoming van aanhechting van vuil en vocht, is het meerdere keren per week
stofzuigen van het tapijt. Voor hoogpolig tapijt van natuurlijke materialen is hierbij een gladde zuigmond vereist.

Vlekken verwijderen:
Een vlek in het tapijt kan gemakkelijk ontstaan. Laat een vlek nooit opdrogen. Hierdoor kunnen de vezels
permanent beschadigd raken. Verwijder de vlek dus onmiddellijk. Gebruik hiervoor geen huishoudelijke
schoonmaakmiddelen, maar speciale vlekverwijderaars. Voordat een vlek wordt verwijderd, eerst testen op een
onopvallende plaats op kleur- en materiaalstabiliteit. Water oplosbare vlekken zoals koffie, wijn, bloed, gras,
schoensmeer, etc. zijn gemakkelijk te verwijderen met RZ Vlekkengrijper. Vetvlekken zoals olie, inkt, lijm,
kauwgom, etc. zijn in enkele seconden te verwijderen met RZ Vlekkenhamer. De vlek opdeppen met een
kleurbestendige absorberende doek. Niet wrijven of borstelen.

Periodiek onderhoud:
Door de belasting en de bijbehorende vervuilingsgraad zal het na verloop van tijd nodig zijn het tapijt te reinigen.
Sproei-extractie methode: RZ Hoofdreiniger Textiel is geschikt voor alle waterbestendige tapijten van
synthetische materialen. RZ Wolreiniger is geschikt voor waterbestendige tapijten van natuurlijke materialen.
Verwijdert vuil en vlekken, reinigt looppaden en vermindert snelle aanhechting van vuil.
Bonnet- of borstelmethode: RZ Carpet Cleaner K is geschikt voor alle tapijten van synthetische- en natuurlijke
materialen. Werkt volgens het kristallisatie procedé. Vuil wordt ingekapseld door kristallen en het tapijt is na
behandeling direct beloopbaar. Bevat geen zeep, is aangenaam geurend en verwijdert vuil en looppaden effectief.

Impregneren (vlekbestendige bescherming):
Na een reiniging volgens de sproei-extractie methode kan het tapijt optimaal worden beschermd tegen vuil.
RZ Impregnaat is een vuilwerende bescherming die de vezels impregneert. Zodoende wordt een opbouw van
looppaden verkleind en vermindert de kans op vergrijzen en vervilten.
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