Pleieanvisning forfor
pleieanvisning
xxxtekstilgulv

generelle råd

Den beste måten å pleie et teppe på er at man sørger for at det ikke blir
skittent. Det gjør man ved å legge ut egnede avtørkingsmatter ved ytterdøren.
Husk å tilpasse teppets farge og kvalitet etter formålet med den.
Trykkmerker etter møbler som er blitt flyttet, går delvis tilbake etter avlasting.
Dette kan påskyndes ved å støvsuge med det lille munnstykket for å trekke
opp luggen. Dersom dette ikke hjelper, kan man teste ved å fukte lett med
varmt vann samt ved å børste mykt for å få opp den inntrykkede luggen
ull: Vær klar over at ullteppet røyter mye i begynnelsen. Når teppet er nytt,
kan det forekomme overskuddsull som sakte frigjøres og kommer opp
til overflaten. For rengjøring av ulltepper anbefaler vi å fukte med mineralvann
i stedet for vanlig vann. Unngå blekemidler eller andre produkter som risikerer
å påvirke fargen til ullteppet. Flekker fra naturlige fargestoffer som te og kaffe
kommer gradvis til å forsvinne under påvirkning av lys.
sisal: Sisaltepper tåler ikke vann, det oppstår vannringer, og teppet kan boble
opp. Vær derfor forsiktig ved flekkfjerning.

Fjern søl og flekker så snart som
mulig.
Du må aldri gni når du prøver å
fjerne en flekk. Du risikerer bare at
flekken sprer seg. Fukt flekken og
sug opp med en tørr klut.
Maskinvask bør skje så ofte at teppet
aldri oppleves som skittent.
Forskjellige tepper krever forskjellige
metoder for rengjøring.
Ta kontakt med et profesjonelt firma
som tilbyr maskinvask. De kan gi deg
råd og hjelp, f.eks. Ångtvättbilen, som
finnes rundt om i hele landet.
fjerne flekk
Tørk først opp flekken med tørkepapir.
Fukt deretter den tørre flekken med lunkent vann og sug opp med en tørr klut.
Dersom dette ikke holder, gjentar du prosedyren og tilsetter litt oppvaskmiddel.
Hvis flekken er inntørket, så kan du prøve
å støvsuge eller skrape løs smusset først.
Børst opp teppeluggen der flekken har
sittet mens teppet fremdeles er fuktig.

Bruk gjerne en hårføner på svak varme,
da får fibrene lettere tilbake formen sin.
For sisaltepper skal man bare fukte kluten
og behandle teppet med den, siden de
ikke tåler vann i større mengder.

4. Etterbehandle med rent vann. Sug opp
og børst opp teppeluggen og tørk ved å
bruke en hårføner på svak varme, da får
fibrene lettere tilbake formen sin.
flekktype: Stearin, tyggegummi

hvis flekken fremdeles sitter på,
går du videre med flekkfjerningsmidler etter beskrivelsen:
flekktype: Mat- og drikkeflekker,
vin og kaffe.
tiltak: Vanish Oxi Action Powerspray
for Sofa og Teppe, alternativt et annet
profesjonelt rengjøringsmiddel, er alt du
trenger for å fjerne flekker fra teppene
dine. OBS! Prøv alltid på en skjult
overflate av teppet for å kontrollere
fargefastheten. La testflaten tørke helt
før du undersøker den. Dersom fargen
på testflaten har endret seg, må du ikke
bruke produktet på resten av teppet.

tiltak:
1. Støvsug teppet rundt flekken.
2. Kjøl ned flekken med kjølespray eller
isbiter i en plastpose.
3. Hakk i stykker stearinen/
tyggegummien og løft det opp. Drypp
forsiktig litt løsemiddel på overflaten.
Vent et minutts tid og løft deretter
opp den gjenværende stearinen/
tyggegummien. Fjern eventuelle rester
med en hvit klut som er fuktet med
løsemiddel.
flekktype: Asfalt, fargestift, leppestift,
olje, skokrem, smør, sot.

1. Spray Vanish Oxi Action Powerspray
Sofa og Teppe direkte på flekken og fukt
forsiktig.

tiltak:
1. Skrap forsiktig (ved sot støvsug) bort så
mye som mulig av flekken.

2. La sprayen virke i 1–5 minutter og følg
deretter instruksjonene på forpakningen.

2. Fukt en hvit klut med løsemiddel. Fukt
flekken med kluten og sug opp. Gjenta
fremgangsmåten.

3. Gjenstridige flekker kan kreve to
behandlinger.

3. Skyll grundig ut den oppløste flekken
til alt flekkfjerningsmiddelet er borte.
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regelmessig rengjøring
Støvsug teppet ditt regelmessig,
et par ganger i uken. Hold børsten
oppslått, ettersom børsten kan slite
på teppet og kanten.

