Onderhoud en reiniging
Velours stoffen

Onderhourd en reiniging

Kvadrat karpetten zijn gemaakt met zorg, om lang mee te
gaan. Om ervoor te zorgen dat uw karpet de vitaliteit en het
karakter behoudt over een lange levensduur, helpt het om er
goed voor te zorgen.

Wij adviseren een professionele reiniging van het karpet
indien nodig. In het geval dat het karpet vies wordt, is het
het beste om onmiddellijk maatregelen te nemen om
eventuele schade te beperken.

We adviseren om uw karpet minstens een keer per week te
stofzuigen. Gebruik geen stofzuiger met een borstel want
hierdoor zal uw karpet beschadigen.

Maak een schone witte handdoek nat met water, wring het
uit en plaats de handdoek onmiddellijk op de vlek. Laat
de handdoek liggen (zonder de handdoek op te tillen om
te controleren!) tot de handdoek zoveel mogelijk heeft
geabsorbeerd. Vervang de handdoek dan door een andere
schone, vochtige handdoek, die moet blijven liggen totdat
de vlek is verdwenen of er niets meer wordt geabsorbeerd.

Een nieuw karpet zal vezels verliezen, maar geen zorgen, dit
heeft geen invloed op de kwaliteit van het karpet. Hoewel
de meeste karpetten na een tijdje geen vezels meer
verliezen, zal dit bij karpetten gemaakt met bamboe minder
worden, maar niet helemaal ophouden. Dit komt door de
bijzondere eigenschappen van bamboevezels.
Losse draden kunnen voorkomen in handgeweven
karpetten. Zorg ervoor dat u de draadjes niet uittrekt als dit
gebeurt, maar knip het losse draadje voorzichtig af met een
schaar en stop het draadje terug naar binnen.
Idealiter moet de luchtvochtigheid in de ruimte waar het
karpet ligt ongeveer 50% bedragen. Als de vochtigheid lager
is dan 40%, zullen de draden droog en bros en daardoor
kwetsbaarder worden; als de luchtvochtigheid daalt tot dit
niveau of lager, dan is het een goed idee om het karpet te
bespuiten met water.
Het karpet moet af en toe worden gedraaid om slijtage
op dezelfde plaats te voorkomen. Herhaalde wrijving op
dezelfde plaats kan de structuur van het karpet veranderen.
Het draaien van het karpet wordt ook geadviseerd om te
voorkomen dat licht de kleuren vervaagt waardoor het
uiterlijk blijvend verandert.
Indien het karpet op een nieuwe houten vloer wordt gelegd,
is het belangrijk dat de vloer volledig droog is. Zo niet, dan
zal het vocht waarschijnlijk gaan schimmelen op de vloer
onder het karpet of de kleur van de vloer aantasten. Het
is een goed idee om bij de fabrikant en/of de leverancier
van de vloer te controleren of er een karpet op de vloer kan
worden gelegd.

Kvadrat kan niet garanderen dat deze methode alle vlekken
verwijdert, maar we weten wel dat wrijven om vlekken te
verwijderen geen goed idee is omdat hierdoor het garen kan
beschadigen, vooral bij bamboekarpetten. Daarom moet u
ook niet lopen op een nat bamboekarpet. Het duurt een paar
dagen voordat een bamboekarpet helemaal droog is.
Mocht u nog vragen hebben over hoe u vlekken of
vervuiling kunt behandelen, of hoe u het karpet
professioneel moet laten reinigen, neem dan contact
op met onze klantenservice of ga naar www.james.eu voor
een uitgebreid overzicht van vlekverwijderingsmethoden
voor meer dan 30 verschillende vlekken.
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