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Kezelési és használati útmutató DIEGO CARPETS Arrow szőnyegekhez  
 

Anyagösszetétel:   100% Polypropilén 

Egyéb jellemző: padlófűtés esetén is lefektethető/tartós/ könnyen tisztítható  

Felhasználás:   normál forgalmú lakossági helységek, kisforgalmú irodák, intézmények  

Fektetés:    száraz, pormentes felületre 

Tisztítás ld. a címkén 

Gyártó/Forgalmazó:   Diego Kft 2372 Dabas, Beton út 26.  

    Szerződött partnerein keresztül 

Minőségi osztály:   I. osztály 

Származási hely:   Törökország 
 

Általános tudnivalók és tisztítás:  

Szintetikus polypropilén szőnyegek: 

Az új szőnyegeknek már csak rövid időre van szükségük ahhoz, hogy a szálai tömörödjenek, filcelődjenek. Szintetikus szál 

esetében ez 2-3 hét. Ebben az időszakban lehetséges az elemi szálak hullása, ez nem a szőnyeg hibája, a gyártás során 

keletkező vágásnál, ill. felületi nyírásnál elvágott apró elemi szálak hullhatnak ki ilyenkor a szőnyegből. Ez idő alatt célszerű 

a porszívózás kerülése. Később lehet porszívózni, illetve HG foltspray-vel tisztítani. 

 

 

Általános tisztítási útmutató: 

A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy szőnyegén folt keletkezik. A foltok eltávolítására használhatja a 

Diego áruházaiban kapható HG folttisztítót. Általánosan szabály, hogy a folt tisztítása esetén soha ne hagyja a foltot 

beszáradni. A folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ. Tisztítás előtt a 

darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot mindig el kell távolítani. Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító 

szert használat előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát az nem károsítja-e. A folt 

eltávolításához tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha rongyot használjunk, amit sűrűn cseréljünk. Ügyeljünk arra, hogy a 

tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg belsejébe. A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás szerint kell végezni. 

Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva! Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes száradását, lehetőleg sima 

felületen fektetve. Ne tegyük vissza a bútorokat, amíg a szőnyeg teljesen meg nem száradt. Ha a szőnyeg erősen szennyezett, 

illetve sérült, jobb, ha felveszük a kapcsolatot profi szőnyegtisztító céggel. 

 

Fontos: Tisztítás során kérjük a következők mellőzését:  

• dörzsölést, melynek hatására a szőnyeg szálai elfilcesedhetnek,  

• a kefés porszívózást, mely sértheti a szálak felületét 

• nedves gépi tisztítás takarítógéppel  

• a hideg vizes átmosást, mely a foltokat maradandóvá, a tisztítószert pedig híggá és hatástalanná teszi 

Kérjük továbbá, hogy csak kimondottan szőnyegtisztításra javasolt szert használjon, természetesen minden esetben betartva a 

gyártó erre vonatkozó utasításait! Tisztázatlan kérdések esetén kérjük, forduljon szakemberhez! Minden fenti közlésünk csak 

javaslatként szolgál! A fenti tisztítási tanácsok általános jellegű javaslatok, melyre vonatkozólag a gyártó és a forgalmazó 

semmiféle garanciát nem vállal. Reméljük, hogy alábbi hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy szőnyege sokáig 

otthona dísze legyen. 

Mind a szintetikus, mind a gyapjú szőnyegeket célszerű szálirányban porszívózni, így károsodik legkevésbé a felületük, és 

így távolíthatók el legnagyobb mértékben a porszemcsék. Kerülje a forgókefés gépek használatát! 

Óvja a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, a 

kíméletlen porolás károsíthatják a szőnyeget. 

Védje a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától. 

Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni. 

 

Szállítás és tárolás:  

A szőnyegeket (néhány kivételtől eltekintve) csak szálirányban feltekerve szabad szállítani, mert a hajtogatástól, ill. 

keresztirányú feltekeréstől megtörnek.  

 A feltekerés szálakkal befelé történjen a piszkolódás elkerülése végett. Jó szorosan, szálirányban feltekert szőnyegeket lehet 

állítva is tárolni, kivéve a kézi tűzötteket.  

 

Reméljük, hogy fenti hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a kizárólagosan Diego által forgalmazott DIEGO 

CARPETS szőnyegek, sokáig otthona dísze legyen. 

 

 


