Belakos Tapijtfabriek bv
P.O . Box 124, 8280 AC Genemuiden
Tel: +31 (0) 38 3854622 Fax: +31 (0) 38 3856401
KvK-nummer: 05-031403

Onderhoud
Of het nu dweilen, vegen of stofzuigen is, elke vloer heeft onderhoud nodig. Tapijt

regelmatig stofzuigen is belangrijk om stof en vuil uit de vloerbedekking te verwijderen en

bovendien komt het garen weer mooi rechtop te staan. Naast dagelijks onderhoud adviseren
we het tapijt af en toe een "grote beurt" te geven.
Dagelijks onderhoud

Dagelijks onderhoud is erg belangrijk om het tapijt in topconditie te houden.
Voor onderhoud en reiniging gelden 3 vuistregels:
- voorkom het inlopen van straatvuil
- regelmatig intensief stofzuigen
- verwijder vlekken direct

Voorkom het inlopen van straatvuil

Wist u dat zand een van de grootste vijanden van een vloer is? Het beschadigt namelijk de
toplaag van uw vloer. Bij zachte vloerbedekking zijn dit de garens. Het is daarom belangrijk
dat het straatvuil dat met de schoenzolen naar binnen wordt gebracht, zoveel mogelijk
buiten de deur wordt gehouden. Een goede deurmat is het halve werk. Ideaal is een

combinatie van een borstelmat die buiten wordt neergelegd, met een zachtere binnenmat.

De borstelmat verwijdert zoveel mogelijk zand en vuil van de schoenen, terwijl de binnenmat
fijner vuil en vocht opvangt.

Regelmatig intensief stofzuigen

Voor de meeste soorten tapijt is een stofzuiger met een elektrisch aangedreven borstel het

meest ideaal. Afhankelijk van de intensiteit van het loopverkeer en de vervuiling waaraan het
tapijt wordt blootgesteld dient de frequentie van het stofzuigen te worden aangepast.

Hoogpolige tapijten kunnen het best met een normale stofzuigermond gezogen worden.
Verwijder vlekken direct

De behandeling van een vlek is afhankelijk van het materiaal van het tapijt en het soort vlek.
In bijna alle gevallen geldt: hoe sneller er gehandeld wordt, hoe beter. Alleen modder en

zand kunt u beter eerst laten drogen en daarna stofzuigen. Raadpleeg voor gedetailleerd
advies over vlekken het hoofdstuk "vlekverwijdering".
Periodiek onderhoud
Tapijt heeft, net als bijvoorbeeld een auto, af en toe een onderhoudsbeurt nodig. Hoe vaak

dit nodig is hangt af van het gebruik, meestal voldoet eens in de 2 tot 3 jaar. Laat periodieke
reiniging bij voorkeur over aan een expert. Er zijn verschillende reinigingsmethoden. Welke
reinigingsmethode de beste is hangt af van het soort tapijt en de situatie waarin het tapijt
ligt. Uw woninginrichter, een erkend reinigingsbedrijf of de Stichting Waarborg Tapijt- &
Meubelreiniging (SWTM) kan u advies geven.

Belakos KMS
Alg_Reinigingsadvies NL
Versie 2.0, 10 augustus 2010

Belakos Tapijtfabriek bv
P.O . Box 124, 8280 AC Genemuiden
Tel: +31 (0) 38 3854622 Fax: +31 (0) 38 3856401
KvK-nummer: 05-031403

Adresgegevens SWTM:
Postbus 331

5900 AH Venlo

Tel: 077 327 0117

Fax: 077 327 0118
Voorbeelden van reinigingssystemen
Droogspray-systeem

Hierbij wordt ca. 40 tot 50 ml/m² Dry-Polymer-vloeistof onder lage druk op het tapijt

verneveld en ingemasseerd door middel van tegengesteld draaiende cilinderborstels. De
polymeren in het reinigingsmiddel kapselen de vaste stoffen in. Na droging wordt het restant
door borstelzuigen verwijderd.
Voordeel: korte droogtijd.

Nadeel: weinig spoelvermogen.
Sproeiextractie-methode

Bij de sproei-extractiemethode wordt een reinigingsmiddel over het tapijt verneveld, waarna
het losgeweekte vuil door middel van spoelen met schoon water (max. 40°) uit het tapijt
wordt verwijderd. Bij een portable systeem is de droogtijd erg groot door de geringe
zuigkracht van de machine.

Voordeel: groot spoelvermogen.

Nadeel: langere droogtijd (bij portable machines).
Poederreiniging

Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt van o.a. zaagsel gedrenkt in een

reinigingsmiddel. Het poeder wordt op het tapijt gestrooid en in het tapijt geborsteld. Het
oppervlaktevuil wordt door het reinigingsmiddel opgenomen. Na verdamping wordt het
poeder samen met het vuil borstelend opgezogen.
Voordeel : geen droogtijd.

Nadeel : weinig spoelvermogen, een gedeelte van het residu poeder blijft in tapijt achter.
Padreiniging

Bij deze methode wordt ca. 100 ml. tapijtspray per m² onder lage druk op het tapijt
verneveld. Vervolgens wordt door middel van polyamide of katoenen pads en een
eenschijfsmachine het tapijt in de topjes van de vezels optisch gereinigd.
Voordeel : korte droogtijd.

Nadeel : weinig spoelvermogen.
Vlekverwijdering
Goed onderhoud verlengt de levensduur van tapijt. Verkeerd onderhoud kan nieuw tapijt

onherstelbaar beschadigen. Over het algemeen geldt: hoe sneller een vlek aangepakt wordt,

des te beter is het. Modder en nat zand kunt u beter eerst op laten drogen alvorens het tapijt
te stofzuigen.
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Wat u altijd kunt doen bij vlekken

Stap 1: de vlek zoveel mogelijk verwijderen met een lepel, of door voorzichtig met wit
keukenpapier of een witte handdoek vanaf de buitenkant van de vlek te deppen. NIET
wrijven, hierdoor kan de structuur onherstelbaar beschadigen.

Stap 2: Maak een witte handdoek goed vochtig. Leg deze op de vlek en laat hem liggen tot

hij droog is. Door het verdampen trekt de vlek in de handdoek. Eventueel een keer herhalen.
Stap 3: het tapijt aan de lucht laten drogen en daarna stofzuigen.
Wanneer de vlek er met water niet uitgaat kan het nodig zijn een tapijtreiniger te gebruiken.
Sommige tapijtreinigers die op de markt zijn, verergeren het probleem. Zeepresten trekken

vuil aan, waardoor binnen korte tijd een nieuwe vlek ontstaat. Er zijn ook producten die het
tapijt onherstelbaar beschadigen, bijvoorbeeld doordat er chloor in zit. Belakos adviseert

James (www.james.nl) voor veilige vlekverwijdering en advies. U kunt ook uw tapijtspecialist
of de Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging (SWTM) raadplegen.
Wat u NIET moet doen bij vlekken

- Niet wrijven of schrobben. Hierdoor kan de textuur van het tapijt onherstelbaar beschadigd
raken. Als de garens eenmaal opengedraaid of beschadigd zijn is dit niet te repareren.
- Zout op de vlek strooien. Zout beschadigt de garens waardoor de kleurstof van

bijvoorbeeld rode wijn in de vloerbedekking trekt. De vlek is er nooit meer uit te krijgen.
- Veel zeep, afwasmiddel, reinigingsmiddel gebruiken. Er is heel veel water nodig om deze

producten uit het tapijt te krijgen. Zeepresten die achterblijven zijn plakkerig en trekken stof
en vuil aan. Hoewel de vlek in eerste instantie weg lijkt, ontstaat er na enige tijd een vieze
plek.

- Producten gebruiken die chloor bevatten. Sommige tapijtreinigers die in de handel zijn,

bevatten een klein percentage chloor. Dit verbleekt niet alleen de vlek, maar ook het tapijt.
Uitzonderingen zijn speciale, chloorbestendige tapijten zoals onze SDX-collectie. Probeer

het middel eerst op een onopvallende plaats of laat u adviseren door uw tapijtspecialist of de
Stichting Waarborg Tapijt en Meubelreiniging (SWTM).

- Geen wasbenzine, nagellakremover en andere huishoudelijke middelen gebruiken. Deze
middelen zijn vaak zeer agressief en kunnen de vlek fixeren en het tapijt onherstelbaar
beschadigen.

- Gekleurd keukenpapier of een gekleurde handdoek gebruiken. De kleurstoffen in het
papier kunnen afgeven op het tapijt. Deze vlekken zijn moeilijk te verwijderen.
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Veel voorkomende onbekende vlekveroorzakers

- Sap van fruit. Schil en pel fruit boven de tafel. Wanneer kleine spettertjes op de

vloerbedekking vallen zullen ze stof aantrekken en ontstaan er na enige tijd kleine zwarte
vlekjes.

- Schoonmaaksprays. De nevel die vrijkomt kan direct vlekken veroorzaken. Blauwe glas- of

multi-reiniger is nauwelijks uit tapijt te krijgen. Andere sprays zijn kleverig, waardoor ze vuil
aantrekken. Door de spray eerst op een doek te spuiten kunt u voorkomen dat de nevel op
uw tapijt terechtkomt.
- Tapijtreinigers. Wanneer teveel reinigingsmiddel gebruikt wordt en er reiniger achterblijft
in het tapijt zal dit in veel gevallen stof aantrekken. Het resultaat is dat er na enige tijd een
nieuwe vlek ontstaat. Het is heel erg belangrijk goed na te spoelen met water.
Onderhoud van SDX tapijt

Het dagelijks en periodiek onderhoud van SDX tapijt is gelijk aan het onderhoud van normaal
tapijt. Het aanpakken van vlekken in SDX tapijt kan door de speciale samenstelling van het

garen iets anders plaatsvinden. Ook bij SDX tapijt geldt: modder en zand eerst laten drogen,
daarna stofzuigen.
De meeste huishoudelijke vlekken zijn met alleen water te verwijderen. Hiervoor geldt de
standaard methode die voor de meeste tapijten gebruikt kan worden.

Bij SDX tapijt kunnen vlekken ook verwijderd worden met een mengsel van chloor en water.

In sommige gevallen heeft huishoudchloor geen of weinig invloed op de vlek. Dit is meestal
het geval bij vettige vlekken. Het gebruik van aceton (verkrijgbaar bij de drogist) is dan een
mogelijkheid. In de SDX-vlekkenwijzer staat meer informatie over de handelswijze bij
verschillende soorten vlekken.

LET OP: Bij toepassing op normaal tapijt zal het tapijt onherstelbaar beschadigd raken.
Standaardmethode

Stap 1: De vlek zoveel mogelijk verwijderen met een lepel, of door voorzichtig met wit
keukenpapier of een witte handdoek vanaf de buitenkant van de vlek te deppen. NIET
wrijven, hierdoor kan de structuur onherstelbaar beschadigen.

Stap 2: Maak een witte handdoek goed vochtig. Leg deze op de vlek en laat hem liggen tot

hij droog is. Door het verdampen trekt de vlek in de handdoek. Eventueel een keer herhalen.
Stap 3: het tapijt aan de lucht laten drogen en daarna stofzuigen.
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Methode 1

De meeste verse vlekken zijn met alleen water te verwijderen. Het gebruik van

huishoudchloor is in de meeste gevallen niet nodig. Houd bij gebruik de veiligheid van uzelf
en uw omgeving in de gaten. Niet gebruiken als er reeds andere producten dan water of
aceton geprobeerd zijn in verband met een mogelijke chemische reactie. Chloor kan

verkleuring veroorzaken van kleding en andere producten die ermee in aanraking komen.
Stap 1: De vlek zoveel mogelijk verwijderen met een lepel, of door voorzichtig met wit
keukenpapier of een witte handdoek vanaf de buitenkant van de vlek te deppen. NIET
wrijven, hierdoor kan de structuur onherstelbaar beschadigen.

Stap 2: Bij hardnekkige vlekken een mengsel van 50% huishoudchloor met 50% water

aanbrengen en laten inwerken. Pas op dat u het tapijt niet doorweekt. Het aanbrengen met
een verstuiver voorkomt dat het tapijt te nat wordt.

Stap 3: Dep de plek droog met wit keukenpapier of een witte handdoek.
Stap 4: De plek van de vlek nabehandelen met water en droogdeppen om het
huishoudchloor te verwijderen

Stap 5: Het tapijt aan de lucht laten drogen en daarna stofzuigen.
Methode 2

Stap 1: De vlek zoveel mogelijk verwijderen met een lepel, of door voorzichtig met wit
keukenpapier of een witte handdoek vanaf de buitenkant van de vlek te deppen. NIET
wrijven, hierdoor kan de structuur onherstelbaar beschadigen.

Stap 2: Bij hardnekkige vlekken pure aceton aanbrengen en laten inwerken. Pas op dat u het
tapijt niet doorweekt. Het aanbrengen met een verstuiver voorkomt dat het tapijt te nat
wordt.
Stap 3: Dep de plek droog met wit keukenpapier of een witte handdoek.
Stap 4: De plek van de vlek nabehandelen met water en droogdeppen om het
huishoudchloor te verwijderen

Stap 5: Het tapijt aan de lucht laten drogen en daarna stofzuigen.

Belakos KMS
Alg_Reinigingsadvies NL
Versie 2.0, 10 augustus 2010

Belakos Tapijtfabriek bv
P.O . Box 124, 8280 AC Genemuiden
Tel: +31 (0) 38 3854622 Fax: +31 (0) 38 3856401
KvK-nummer: 05-031403

SDX vlekkenwijzer
Type vlek

Methode

Azijn

1

Bietensap

1

Betadine

1

Bloed

1

Boter

1

Chocolade

1

Chocoladesaus

1

Cola e.d.

1

Ei

1

Jam

1

Jus

1

Kleurstof in eten

1

Koffie

1

Limonade

1

Lippenstift

2+1

Markeerstift

1+2

Mascara

1

Melk

1

Modder

1

Mosterd

1

Nagellak

2+1

Pindakaas

1

Roest

1

Schoensmeer

2+1

Tomatensaus

1

Vet

1

Waxkrijtjes

2+1

Wijn

1
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