Onderhoudshandleiding
Woven Series

Onderhoudshandleiding Woven Series
Preventief
Belangrijk is, dat vuil zoveel mogelijk wordt geweerd door middel van een entreetapijt. Een goed entreetapijt
heeft een borstelende en een vochtabsorberende werking.
Vocht is de belangrijkste vuiltransporteur. Bij regenachtige perioden kan het raadzaam zijn om een sterk
vochtabsorberende veegmat (katoen) aan het bestaande entreetapijt toe te voegen. Zorg vooral dat de vuilsluis
goed wordt onderhouden, omdat anders het achtergebleven vuil alsnog in het weefsel wordt gelopen. De
lengte van het entreetapijt is mede bepalend voor het vuilopnemend vermogen.
Dagelijks onderhoud
Vanaf het begin moet het tapijt regelmatig en grondig worden gestofzuigd. Het stofzuigen is de belangrijkste
factor van het onderhoud. Hierdoor wordt voorkomen, dat vuil dieper in het poolmateriaal wordt vastgezet en
een verkleuring van het tapijt gevolg heeft.
De frequentie van het stofzuigen moet worden afgestemd op de plaatselijke omstandigheden, zoals de
intensiteit van het gebruik. De meest gebruikte plaatsen van het tapijt, zoals de entree, de looppaden en voor de
zitplaatsen, moeten dus intensief te worden gestofzuigd. Stofzuig met langzame bewegingen, anders wordt het
vuil niet opgenomen.
Ook hier is de uitvoering bepalend voor het resultaat en daarmee voor het behoud van het mooie uiterlijk van
de pvc vloer. Oppervlakkig stofzuigen zonder borstel heeft geen enkele waarde voor de vloer. Het neemt wel de
zichtbare vervuiling zoals pluizen of papiersnippers weg, maar laat het dieper liggende vuil zitten. Juist dit dieper
liggende vuil veroorzaakt de permanente vervuiling en kan zelfs extra slijtage veroorzaken.
Vlekken
Vlekken snel opnemen ,schrobben met schuurborstel, handwarm water en een reinigingsmiddel met een pH
waarde van 7-8,5 restvocht opnemen met een wisser voorzien van een zachte doek of en microfiber doek.
Gemorste vloeistoffen direct opnemen met de wisser voorzien van een zachte doek of en microfiber doek.
Ingelopen vlekken:grof materiaal opnemen ,schrobben met schuurborstel, handwarm water en een
reinigingsmiddel met een pH waarde van 7-8,5 restvocht opnemen met een wisser voorzien van een zachte
doek of en microfiber doek.
Kauwgom verwijderen met een ijsspray en voorzichtig los krabben en verwijderen. nabehandelen met een
vlekkenspray waarvan de samen stelling geen schade toebrengt aan het tapijt.
Neem voor meer informatie contact op met onze binnendienst. U kunt ons bereiken op tel. 038-3857373 of per
e-mail: info@therdex.nl.

Therdex PVC Vloeren

Postbus 102 8280 AC Genemuiden

Sasdijk 14, 8281 BM Genemuiden

Tel: +31 (0)38 3857373

Fax: +31 (0)38 3856587 		

info@therdex.nl | www.therdex.nl

KvK: 05046515 		

BTW: NL009475953B01 		

IBAN: NL96RABO0321416945

