Drie basisregels:
1. Voorkomen is altijd beter
2. Klein onderhoud: regelmatig stofzuigen en vlekken verwijderen
3. Groot onderhoud
De bijzondere Stainsafe®-vezels van NATURE slorpen geen vocht
op. Dat betekent dat vuil en gemorste vloeistof niet in de vezels
dringen. Daardoor kunnen de meeste vlekken probleemloos met
gewone schoonmaakmiddelen verwijderd worden.

1. Voorkomen is altijd beter

2. Klein onderhoud
Stofzuigen : Gebruik bij voorkeur een stofzuiger met
roterende borstels. Die zijn wel duurder, maar tegelijkertijd
veel doeltreffender om stof en vuil te verwijderen.
De frequentie hangt af van de belasting en de vervuilingsgraad van de tapijtvloer. Ruimtes of plaatsen die intensiever
betreden worden, moeten vaker gestofzuigd worden..
Verwijdering van vlekken :
Lees de gebruiksaanwijzingen aandachtig en verwijder vlekken altijd zo snel mogelijk.

Er moet zoveel mogelijk worden vermeden dat er grof vuil in de woning wordt
meegedragen. Zogenaamde vuilsluizen bieden hiervoor een goede oplossing. Ze bestaan
uit een zogenaamde borstelmat, die buiten voor de ingang wordt gelegd en een voldoende
lange mat, die in de gang wordt gelegd.
De borstelmat vangt het grove vuil op en de voetmat in de hal zorgt
ervoor dat fijn vuil en vocht van de schoenzolen worden verwijderd.
De matten moeten zo gedimensioneerd zijn dat iedereen die de
woning binnenkomt min of meer wordt gedwongen om ze te
gebruiken. Vergeet ook niet dat donker vasttapijt minder gevoelig is
voor vuil en vlekken dan vasttapijt met een lichte kleur.

A. Snel reageren
Vlekken moeten in principe altijd meteen verwijderd worden. Verwijder de vaste delen
met een lepel. Verwijder dan de vlek direct met een droge, goed absorberende doek.
Ga na hoe de vlek is ontstaan en kies dan in de tabel het geschikte reinigingsmiddel.
Gebruik het product in de juiste hoeveelheid: niet te veel, niet te weinig. Let er op dat
u de vlek uitspoelt om het reinigingsmiddel en het vuil te verwijderen. Wacht tot de
plaats volledig droog is vooraleer u er nog eens over gaat.
NATURE is gemaakt met in de massa geverfde Stainsafe® garens.
Hardnekkige vlekken kunnen daarom ook met verdund (1/10) bleekwater
worden gereinigd.

B. Eerste hulp bij vlekken
a. Water
De vlek zoveel mogelijk met een schone witte doek of met keukenpapier wegwrijven.
Dan de vlek met een vochtige doek bewerken en zolang wrijven tot er geen vuil meer
op de lap of het keukenpapier zit.

C. Vlekkentabel

b. Loogje (1 eetlepel zeeppoeder voor een kwart liter water)
De vlek zoveel mogelijk met een schone, witte lap of met keukenpapier wegwrijven.
Dan de vlek bewerken met een in zeepwater gedrenkte doek. Daarna zolang wrijven
tot er geen vuil meer op de doek of het papier zit.
Belangrijk: Blijven betten met zuiver water en zeepresten met een schone doek
of met keukenpapier verwijderen.
c. Verdunner
Verwijder de vlek met een in verdunner gedrenkte doek tot alle resten
van de tapijtvloer verwijderd zijn.
Belangrijk: Giet nooit onderhoudsmiddel op de vlek!
d. Ontvlekker
Verwijder de vlek met een in wasbenzine gedrenkte doek tot alle resten van
het tapijt verwijderd zijn.
Belangrijk: Giet nooit onderhoudsmiddel op de vlek!
e. Aceton
Verwijder de vlek met een in aceton gedrenkte doek tot alle resten van
de tapijtvloer verwijderd zijn.
Belangrijk: Giet nooit onderhoudsmiddel op de vlek!
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Balpeninkt
Bier
Bloed
Boter
Braaksel
Cacao
Chocolade
Fruitvlekken
Inkt
Ketchup
Koffie
Limonade
Margarine
Melk
Nagellak
Oliën
Roest
Rodebietensap
Saus
Schoensmeer
Talk
Thee
Urine
Verf
Vruchtensap
Wijn
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3. Groot onderhoud

Poederreiniging :

Om de kwaliteit en duurzaamheid van uw vasttapijt te handhaven, beveelt Balta Industries
aan om uw tapijt regelmatig professioneel te laten reinigen. We raden drie mogelijke
reinigingsmethodes aan: sproei-extractie, poederreiniging en shamponeren.

Bij dit procédé wordt een in reinigingsmiddel gedrenkt droogpoeder gebruikt. Het wordt
over de tapijtvloer verdeeld en machinaal in het tapijt gewerkt. Het vuil aan de oppervlakte
wordt opgenomen door het reinigingsmiddel. Na verdamping wordt het reinigingspoeder
met het opgeloste vuil weggezogen. Deze methode biedt het voordeel dat er geen
droogtijd nodig is. Tijdens de reiniging blijft de tapijtvloer in principe begaanbaar.

Sproei-extractie :
Sproei-extractie is uiterst geschikt voor een grondige
reiniging. Wie de reiniging zelf wil uitvoeren, kan in
de vakhandel een speciaal toestel lenen. Het is echter
aan te raden om het groot onderhoud aan een
vakman over te laten. Hij weet welke reinigingsmiddelen en welke dosering er nodig zijn, en hoe
de toestellen moeten worden gebruikt.
Bij de sproei-extractie wordt de pool in één fase
behandeld met zuiver water waaraan een reinigingsmiddel is toegevoegd. Vervolgens wordt het water
met het opgeloste vuil opgezogen.
Het is aan te raden om het tapijt een nabehandeling
met zuiver water te geven om eventuele zeepresten
te verwijderen.
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Shamponeren :
Met dit procédé is een doeltreffend en tegelijk vezelsparend shamponeren mogelijk door
de combinatie van speciale shampoo met zachte borstels en de zuurstof uit de lucht
die daarbij in de reinigingsstoffen wordt gebracht. Daarbij ontstaat een relatief droog
micro-kristallisatieschuim dat diep en gelijkmatig in het vuil kan dringen en een uitstekend
reinigingseffect sorteert.
De shampoo reinigt in één keer vezeldiep, zonder volledig te doorweken, droogt met het
opgeloste vuil op tot een fijn poeder, dat na het drogen eenvoudig en zonder kleefresten
wordt weggezogen.
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