Használati utasítás
Kézi tűzött gyapjúszőnyeghez
Anyagösszetétel:
Hátoldal:
Egyéb jellemző:
Felhasználás:
Fektetés:
Tisztítás:
Minőségi osztály:
Származási hely:

100% gyapjú
textil, teljes felületű ragasztással
padlófűtés esetén is lefektethető,
antisztatikus
normál forgalmú lakossági helységek,
száraz, pormentes felületre
Száraz tisztítás, 3 hónap használat után porszívózható.
Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal.
I. osztály
Kína,

Hasznos tanácsok:
Jelenleg a legmodernebb technológia a kézi tűzés, amellyel követhető lett a világ szőnyeg trendjének, divatos mintáinak
változása. Ezt a szőnyeg minőséget ne keverjük össze a kézi csomózott szőnyegekkel! A kézi tűzött szőnyegek mindig kapnak
egy textilborítást a hátoldalon, amely alatt teljes felületen ragasztják a szőnyegeket, pontosan azért, mert itt nincsenek a szálak
csomózva, csak tűzve! Nem ajánljuk a vizes takarítást, mert elázhat a hátoldal és ettől hullámossá válik a szőnyeg és gyengül
a ragasztás.
Az esetlegesen kiálló szálakat nem szabad kihúzni, csak ollóval le kell vágni!
Az első 3 hónapban csak tapossuk a szőnyegünket, hogy minél előbb elérjük a szőnyeg felszínének nemezelődését, azaz az
elemi szálak tömörülését.
Tisztítás: Célszerű szálirányban porszívózni. Ha elkerülhetetlen a vizes tisztítás, ne legyen bő vizű, és száraz időben történjen,
mivel a gyapjú nagy mennyiségű vizet képes magába szívni. A tisztítószer semleges és a víz kéz meleg legyen. Szárításakor
ügyeljünk arra, hogy a szőnyeg mindkét oldalát teljesen ki kell szárítani! Ajánljuk még az ecetes langyos vizes tisztítást, a
szőnyeg színeinek felfrissítésére. A gyapjút célszerű szakemberrel tisztíttatni, vagy semleges hatású szőnyegtisztító habbal
lekezelni.
Szállítani csak feltekerve szabad, mert a hajtástól megtörik. A kézi tűzött szőnyeget nem szabad állítva tárolni, többször át kell
tekerni a szálak rendeződése miatt!
Tárolása: Szellős helyen feltekerve, ne műanyag borításban, például lehet újságpapírban.
Foltok
Amennyiben a szőnyegtisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.
Az otthoni tisztításhoz adunk néhány ötletet.

A foltot mihamarabb el kell távolítani.

A kiömlött anyagból minél többet kaparjunk le késsel vagy kanállal. Mindig kívülről befelé haladjunk, hogy a folt
mérete ne legyen nagyobb.

Ezt követően ronggyal vagy nedvszívó papírral itassuk fel a foltot.

Lehetőség szerint ne dörzsöljük, mert a szőnyegen jelentős elváltozást okozhatunk.

A folyadék felitatása után, ha szükséges gyapjú tisztító habbal vagy porral folytassa a folteltávolítást.

A használni kívánt tisztítószereket először próbálja ki egy nem feltűnő helyen.

