- Onderhoudsadvies Polyamide Tapijten

-

Een juiste verzorging van uw polyamide tapijt of vloerkleed zorgt dat het mooie uiterlijk langer behouden blijft.

De onderhoudsinstructies zijn tot stand gekomen na uitgebreid onderzoek, testen op onze

Kleine ‘maatregelen’ kunnen veel problemen voorkomen is een ervaring uit de praktijk.

onderhoud en reiniging van uw tapijt.

-

tapijten en ervaringen uit de praktijk en bevatten belangrijke aanwijzingen voor het

Een goed en regelmatig onderhoud van uw tapijt verlengt de levensduur en zorgt dat het

-

-

mooie uiterlijk langer behouden blijft. Goed onderhoud bestaat uit een juiste combinatie van:
•
•
•

stofzuigen,

verwijderen van vlekken en

reinigen.

-

Een dienblad met een hoge rand beperkt de gevolgen van een ongeluk tot een minimum,

Een goede vuil absorberende mat bij de voordeur voorkomt veel vuilinloop.

Let op met het gebruik van reinigingsmiddelen; gemorste vloeistoffen die ogenschijnlijk

geen vlek vormen, trekken in latere instantie vuil aan en houden dit vast. (bijv. een sopje
om de ramen de lappen, reinigingsspray bij het afdoen van een salontafel enz.)

Aangrenzende harde vloeren (hout, steen e.d.) hebben geen vuil absorberend vermogen

en zullen zo een extra aanslag plegen op het absorberend vermogen van het tapijt. Resten
van reinigingsmiddelen en wax van harde vloeren kunnen aan schoeisel worden verspreid
en het poolmateriaal van het tapijt aantasten.

Uw dealer kan u informeren over middelen die het poolmateriaal van het tapijt niet aantasten

Stofzuigen polyamide tapijten
Door regelmatig (tweemaal per week) te stofzuigen wordt stof en vuil op het poolmateriaal

verwijderd en wordt voorkomen dat dit in het poolmateriaal doordringt. Bij toepassing van
een mondstuk met een (elektrisch aangedreven) roterende borstel wordt stof en vuil het

meest doeltreffend verwijderd en worden losse vezels die buiten het poolmateriaal uitsteken
verwijderd. De roterende borstel mag het poolmateriaal raken en zelfs opborstelen. Een
dergelijk mondstuk is vaak onafhankelijk van uw stofzuiger los verkrijgbaar en toe te passen.

In de beginfase kan dit wat pluisvorming veroorzaken maar dit is van tijdelijke aard. Bij de

toepassing van een gladde zuigmond verloopt het proces van het verwijderen van de
uitstekende vezels veel langzamer.

Vlekken verwijderen
Vlekken en vervuiling ontsieren het uiterlijk van uw tapijt. Het voorkomen van vlekken en

vervuiling is de beste remedie, maar in de praktijk lang niet altijd mogelijk. Regelmatig vlekken
verwijderen voorkomt dat uw tapijt een vervuilde- en verarmde indruk geeft.

bij normaal gebruik en normale dosering.

Voor het verwijderen van vlekken hebben wij in samenwerking met de firma ‘James’

onderzoek verricht en hun middelen uitgebreid getest op onze tapijten. Bij het juist opvolgen
van de reinigingsinstructies levert het verwijderen van vlekken nauwelijks problemen op in de
praktijk. Daarnaast kunt u altijd terugvallen op het reinigingsnetwerk van James dat u van

juiste adviezen kan voorzien en eventueel daadwerkelijke uitvoering van een reiniging bij u
aan huis kan verzorgen. Meld bij eventuele contacten met James dat het een NouwensBogaers tapijt betreft, vanwege specifieke eigenschappen die door onderzoek bekend zijn!

Belangrijk bij het behandelen van vlekken is nooit te deppen of te wrijven op het tapijt; dit

kan een blijvende structuurverandering veroorzaken die ook na het verwijderen van de vlek
zichtbaar is!

Bedek gemorste vloeistoffen met een klamme witte badstof handdoek (natgemaakt en goed
uitgewrongen) en laat het geheel drogen onder de witte badstof handdoek, niet wrijven,
deppen of druk op de witte badstof handdoek uitoefenen.

Een snelle reactie kan veel problemen voorkomen: het duurt enige tijd voordat een vloeistof
in het poolmateriaal doordringt.

Indien de witte badstof handdoek verzadigd raakt, deze uitspoelen, uitwringen en weer op

de vlek leggen. Een klamme badstof handdoek heeft een beter absorberend vermogen dan
een droge badstof handdoek. De gedroogde vlek is naderhand volgens de vlekkenschijf en
de instructies van James te behandelen en verwijderen.

Laat bij twijfel de vlek onbehandeld en bel James (077-327 8007) voor advies!

Verwijder vaste vervuiling met een lepel of de botte zijde van een mes en volg de behandeling

Telefonisch (077-327 8007) en via de website (www.james.eu) kunt u actueel advies en
informatie inwinnen over verwijderen van vlekken en reiniging.

Vlekken kunnen nooit een aanleiding zijn tot reclame en kunnen ook nooit onder enige

(fabrieks)garantie vallen. In geval van problemen met vlekken en vervuilingen kunt u wel
terugvallen op de ervaringen die door ons en James zijn opgedaan door de jaren.

als bij gedroogde vlekken.
-

Onze tapijten zijn alle getest met de reinigingsmiddelen van James.

-

Het naspoelen met water mag nooit worden uitgevoerd!

-

In normale doseringen kunnen deze geen schade aan het tapijt toebrengen.
Om structuurveranderingen te voorkomen dient u de reinigingsmiddelen aan te brengen
zonder wrijving of druk op het poolmateriaal van het tapijt uit te oefenen!

Wol kan tot ca. 35% van zijn gewicht aan vocht opnemen zonder nat aan te voelen en heeft

daardoor unieke vochtregulerende eigenschappen. Bij het reinigen moet daarom wel een

juiste droogtijd in acht worden genomen: vochtige wol heeft een slecht herstellend vermogen

Reinigen
Na een periode, afhankelijk van de gebruiksintensiteit, kan het nodig zijn dat uw tapijt totaal
gereinigd moet worden om de vervuiling die in de loop van jaren is ontstaan te verwijderen.

Wij adviseren u dit niet zelf te doen om schade aan uw tapijt en interieur te voorkomen,

reinigen is werk voor professionals. Ogenschijnlijk onbelangrijke factoren bij de reiniging
kunnen onherstelbare schade aan uw tapijt of interieur veroorzaken (bijvoorbeeld vocht van
de reiniging dat inwerkt op meubilair).

tegen indrukkingen. Een belaste natte plek kan later zichtbaar worden door een

In samenwerking met James en het achterliggende reinigingsnetwerk is uitgebreid getest en

Daarom het advies om op het moment dat u voelt dat het tapijt na de reiniging droog is, een

mogelijk resultaat te komen bij uw tapijt. Professionele mensen verzorgen de reiniging op

morsen van vloeistoffen die geen vlekken veroorzaken).

van een professionele reiniging staan in geen verhouding tot de waarde van uw tapijt en

Indien u deze instructies juist hanteert, zult u ervaren dat vlekken bij de juiste behandeling

www.james.eu) en een verdere afspraak wordt verzorgd.

aspectverandering of deuk in het poolmateriaal.

onderzoek gedaan naar de juiste instelling van reinigingsapparatuur om tot een zo goed

extra droogtijd van 12 uur in acht te nemen om dit ongewenste effect te voorkomen (ook bij

een juiste manier en zijn zelfs verzekerd tegen calamiteiten en onverhoopte fouten. De kosten

weinig onoverkomelijke problemen opleveren en zelfs nauwelijks invloed hebben op het
uiterlijk van uw tapijt.

Bij het verwijderen van een vlek in een gebruikszone, verwijdert u ook de onderliggende

‘inloopvervuiling’, waardoor een lichtere plek kan ontstaan ter grootte van het gereinigde

deel. In het normale gebruik zal de opvallendheid hiervan spoedig verminderen en
verdwijnen.

De reinigingsmiddelen van James kunt u aankopen bij uw dealer, waarbij een vlekkenschijf is

ingesloten. Mocht u op een bepaald moment niet voldoende van een reinigingsmiddel
voorhanden hebben bedenk dan dat een oude, onbehandelde vlek altijd vele malen beter te
verwijderen is dan een foutief behandelde vlek!

Een set reinigingsmiddelen bestaat uit James Vlekkenwonder, James Vlekkenspray en James
Water. Elk van de middelen heeft verschillende eigenschappen en is specifiek voor een
bepaald groep van vlekken of vervuiling, de vlekkenwijzer geeft hierover informatie.

interieur. U kunt hiervoor contact opnemen met de firma James (077-327 8007 of

