
 

Használati utasítás  

Bambusz selyem darabszőnyeghez  

Anyagösszetétel:  100% Bambusz selyem  

Hátulj:  Latex  

Egyéb jellemző:  padlófűtés esetén nem ajánlott,  

  

Felhasználás:  normál forgalmú lakossági helységek,  

Tisztítás:  Száraz tisztítás, 1 hónap használat után porszívózható.  

  

.  

Minőségi osztály: I. osztály  

Származási hely:  India  

 

A bambusz selyem egy természetes növényi rost, amelyet a bambusz növényből állítanak elő. Az eredeti 

selyemhez hasonlóan puha, felülete csillogó, és akárcsak a pamut, a bambuszselyem is légáteresztő. 

• A bambusz selyem alapanyagú szőnyegeket nem ajánljuk nagy forgalmú helységekbe, mert az ilyen típusú szálak 
sérülékenyebbek, mint a gyapjú, vagy a műszál. 

• Használata szintén kerülendő háziállat esetén, mert azok körme kihúzhatja -megsértheti az elemi szálakat, ami a 
szőnyeg maradandó károsodásához vezet. 

• A természetes rostokban levő festékek kifakulhatnak, hosszabb idő után kifehéredhetnek, ezért óvjuk a szőnyeget 
a direkt napsugárzástól. (Az üvegfelületek felerősíthetik a napsugárzást)  

• Óvjuk a szőnyeget a nedvességtől 
Ha megfelelően ápolja a bambusz selyem szőnyeget, sok éven át használhatja otthonában. Csakúgy, mint a 
hagyományos selyem szőnyegeknél, a szálak finomabbak, mint a gyapjú, pamut vagy szintetikus szőnyegek, ezért 
óvatosan kell tisztítani. 
Javasolt tisztítási útmutató: 
1. porszívózás: ha porszívót használ, akkor emelje fel a kefét, és lehetőség szerint csak szálak dőlési irányába 

porszívózza, soha ne ellene. 
2. használjon kézi seprűt, vagy kézi görgős seprű porszívót 
3. Ha valami ráömlött, először mindig itassuk fel a lehető legtöbb nedvességet száraz papírtörlővel, soha ne 

dörzsöljük a foltot, mert ez csak szétteríti a szálakban a folyadékot. Amennyiben a kiömlött folyadék foltot hagy 
maga után, használjunk fehér ecet és víz keverékéből oldatot, és azzal nedvesítettpapírtörlővel töröljük át a folt 
szélétől a közepe felé haladva. Ne dörzsöljük! 
Ha a folt makacs, a száradás után használjon puha kézi kefét és óvatosan simítsa a foltot a külső szélétől befelé 

haladva, de soha sem körkörösen. 
Kövesse a „jobb félni, mint megijedni” elvet amikor egy drága tárgyat, például egy szőnyeget kezel. Ha nem biztos 
abban, hogy milyen festékeket használtak a bambusz selyem szőnyegeken, akkor érdemes szakember segítségét 
kérni a folt eltávolításához. Egyes növényi alapú festékek „vérezhetnek” vagy kifolyhatnak, ha nedvesek, az ecetes 
oldat pedig kifehérítheti őket.  
 

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. 

 
Reméljük, hogy fenti hasznos tanácsainkkal hozzájárultunk ahhoz, hogy a kizárólagosan Diego által forgalmazott DIEGO 
CARPETS szőnyegek, sokáig otthona dísze legyen. 



 


