
 

 

 
 

Használati utasítás  

Kézi csomózott szőnyeghez  

Anyagösszetétel:  100% gyapjú  

Hátulj:  100% gyapjú  

Szálsúly:  2150 gr/ m2-től  

Összsúly:  4200 gr/ m2-től  

Szálmagasság:  cc.8 mm-től  

Csomószám:  665.000 csomó/ m2-től  

Egyéb jellemző:  padlófűtés esetén is lefektethető,antisztatikus  

Felhasználás:  normál forgalmú lakossági helységek,  

Fektetés:  száraz, pormentes felületre  

Tisztítás:  Száraz tisztítás, 3-6 hónap használat után porszívózható.  

 Nedves tisztítás, semleges hatású szőnyegtisztító habbal.  

Minőségi osztály:  I. osztály  

Származási hely:  Belgium, Kína, Marocco, Nepál, India,  

Hasznos tanácsok:  
A kézi csomózású szőnyegeknél csak extra minőségű pihegyapjút használnak. A gyapjú tömörödése hosszabb időt igényel, 

mivel szerkezete a hajhoz hasonló, nehezebben akadnak egymásba a szálak. Minél többet használjuk / „tapossuk” / a szőnyeget, 

annál hamarabb rendeződnek el az elemi szálak. A filcelődéssel egy sokkal erősebb struktúrájú szőnyeget kapunk, melynek 

felülete puhább és élettartama megnő. A rendeltetésszerű használat mellett, legkevesebb 3 hónapig nem szabad porszívózni. 

Az elemi szálak hullása, törése akár 6-12 hónapig is tarthat.  

Tisztítás: Célszerű szálirányban porszívózni. Ha vizes tisztításra kerül sor 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. A gyapjút célszerű 

szakemberrel tisztíttatni, vagy semleges hatású szőnyegtisztító habbal lekezelni. Ajánljuk még az ecetes langyos vizes tisztítást 

a szőnyeg színeinek felfrissítésére. Adagolás : 10 l vízhez 1-2 evőkanál ecet.  

Szállítani csak feltekerve szabad, mert a hajtástól megtörik. Kivétel a kézi perzsa, mert az rugalmasabb.  

Tárolás: Szellős helyen feltekerve, ne műanyag borításban, például lehet újságpapírban.  

Foltok  
Amennyiben a szőnyeg tisztítást igényel, azt lehetőleg szakszerviz végezze el.  

Az otthoni tisztításhoz adok 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.  

 


