
 

 
 

 

 

Voor tapijt kwaliteiten van polyamide het bedrijf 

 

 

edelcarpets 

 

 

 

Bevloering: Palmares 

 

Voorzorgsmaatregelen 
 
Voor de entree wordt een goede schoonloopzone geadviseerd (minstens 2-3 stappen) die regelmatig gereinigd en 

gestofzuigd dient te worden.  Dit voorkomt een groot deel van het binnenlopen van vuil en vermindert de 

mechanische belasting van de vloer. 

 

Stoelen met kapotte of ontbrekende beschermende doppen, evenals ongeschikte bureaustoelwielen verstoren zowel 

de beschermlaag als ook de vloer zelf en dienen daarom te worden voorkomen. Het toepassen van goede 

beschermende stoel- en meubeldoppen (bv. scratchnomore,www.http://www.dr-schutz.com/scratchnomore), 

evenals zachte wielen (type H volgens DIN EN 12528 en 12529) wordt daarom dringend aanbevolen.  

 

Onderhoudsreiniging  
 

Regelmatig stofzuigen met een goede borstelstofzuiger zoals de Carpetlife Borstelstofzuiger verwijdert naast 

losliggend vuil ook vuil dat zich aan de vloer heeft gehecht of dat dieper in de pool ligt. Hiermee komt direct de 

pool van het tapijt omhoog. Afhankelijk van het gebruik volgt de onderhoudsreiniging, dagelijks of meerdere keren 

per week.  Belangrijk voor de functionaliteit van de borstelstofzuiger is het regelmatig controleren van de borstel, 

filter  (advies: microfilter) en stofzuigerzak. 

 

Verwijdering van vlekken 
 

Elke vlek indien mogelijk direct verwijderen, niet laten indrogen. Vloeistoffen deppen met een goede vocht 

opnemende doek of opzuigen, losliggend vuil stofzuigen. Een vlek altijd vanaf de rand van de vlek naar het 

midden van vlek verwijderen. Voor het verwijderen van vlekken geen huishoudelijk middel of spoelmiddel 

gebruiken. De vlekverwijderaar niet direct op de vlek aanbrengen, maar met een geschikte doek de vlek opdeppen 

en de vlekverwijderaar inmasseren. Opgelost vuil met een droog deel van de doek door te deppen opnemen. 

Grondig met schoon water na bewerken en aansluiten droog deppen (met gebruik van een goed opnemende witte 

papieren doek). Bij het verwijderen van de vlek niet wrijven en de plek niet te nat maken. Voor een optimaal 

reinigingsresultaat bij de behandeling van de vlek wordt het gebruik van een geschikte microvezel doek 

aanbevolen. Vóór gebruik de kleur- en materiaalbestendigheid van het tapijt testen.   

 

Onderhoudsadvies 
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Op tapijten van synthetische vezels of bij een hoog synthetisch aandeel kan voor de vlekverwijdering Vlek&Weg+ 

worden ingezet, dit verwijdert water oplosbare en niet-water oplosbare vlekken en met actieve zuurstof werkt dito 

ok tegen intensief gekleurde levensmiddel vlekken zoals van koffie, thee en rode wijn. Voor hardnekkige vlekken 

die niet water oplosbaar zijn (bv. lak, lijm) kan Vlekkenspray R gebruikt worden.  

 

 

Tussentijdse reiniging 
 

 Reiniging met een microvezel pad is zeer geschikt voor de tussentijdse reiniging of de reiniging van delen van het 

tapijt, bijvoorbeeld de looppaden. Het tapijt met een goede borstelstofzuiger (bv de Carpetlife Borstelstofzuiger) 

grondig stofzuigen. De te gebruiken microvezel pad en het te reinigen tapijt vooraf licht vochtig insprayen met 

Fresh up 2 in 1. Het tapijt vervolgens met een Eenschijfsmachine SRP1 of de Floorboy in overlappende banen 

behandelen. Afhankelijk van de vervuilingsgraad de mircrovezelpad tijdig verwisselen. Het door Fresh Up 2in1 en 

de mechanische behandeling opgeloste vuil wordt opgenomen in de pad. Aansluitend de gereinigde oppervlakte 

nogmaals nabehandelen met een droge microvezel pad. 

 

Intensieve reiniging 
 

Naast regelmatige onderhoudsreiniging en vlekverwijdering, vereist tapijt regelmatig een intensieve reiniging over 

de gehele oppervlakte om vervuilingen grondig te verwijderen. Afhankelijk van de eisen van het object en conditie 

van het tapijt zijn hier verschillende methoden voor.  

 

Sproei extractie met Tapijtreiniger Concentraat  

Een intensieve reiniging door middel van sproeit extractie werkt diep in de vezel en is daarmee hygiënisch. 

Voorwaarde is een vloer (ondervloer) die niet gevoelig is voor vocht en die volledig is verlijmd met niet-water 

oplosbare lijm.  

 

Het tapijt vooraf met een goede borstelstofzuiger (bv. de Carpetlife Borstelstofzuiger) grondig stofzuigen, bij 

gevoelig poolmateriaal (bv. wol) een gladde voet gebruiken. Looppaden en vlekken vervolgens vooraf met Fresh 

Up 2 in 1 insprayen. Bij normale vervuiling Tapijtreiniger Concentraat in de verhouding 1:60 tot 1:70 (150 ml op 

10 liter water) verdunnen, en deze oplossing in de schoonwatertank van een sproei extratie machine doen. Het 

tapijt volgens de gebruiksaanwijzing van de machine reinigen. Om na te spoelen aansluitend nogmaals reinigen 

door middel van sproei extratie met schoon water. Het tapijt na het drogen nogmaals stofzuigen met een 

borstelstofzuiger. Pas op dat het tapijt niet te nat wordt, met name bij materiaal en installatiemethoden welke  

gevoelig zijn voor vocht. 

 

Impregneren 
 
Na een intensieve reiniging dient het tapijt met een geschikt impregnaat te worden na behandeld. Hiervoor zijn 2 

alternatieven beschikbaar, die zich onderscheiden in de werking van het impregnaat.  

 

1. Impregneren van de nog vochtige vloer met Baygard Teppichschutz zorgt voor een duurzame werking tegen 

aanhechting van droog vuil evenals verhoging van de stabiliteit van de vezels en elasticiteit. De dagelijkse 

onderhoudsreiniging wordt eenvoudiger en werkt beter. Deze manier van impregneren is geschikt voor alle 

zwaar belaste ruimten zoals bijvoorbeeld gangen etc.  

 

2. Door de droge vloer met Fleckschutz te impregneren, dringen vloeistoffen niet in het tapijt en kunnen deze 

eenvoudig met een goed vocht opnemende doek worden opgedept. Een behandeling met Fleckschutz is met 

name geschikt voor ruimten waar gegeten wordt en daar waar een verhoogde kans is op het knoeien van 

dranken. 
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Antistatische toerusting 
 
Electrische opladingen treden voornamelijk in de winter op bij een droge lucht en kunnen met Antistatikum R 

worden voorkomen. Bij een relatieve luchtvochtigheid van circa 60 % vindt in de meeste gevallen een 

electrostatische oplading niet plaats. 

 

Belangrijke aanwijzingen 
 

Dit reinigings- en onderhoudsadvies bevat algemene aanbevelingen zoals deze met de tapijtfabrikant zijn opgesteld 

voor het behoud van de kwaliteit van het tapijt, houdt u hierbij rekening met de opgestelde voorwaarden voor het 

object. Door dit reinigings- en onderhoudsadvies door te geven aan zijn opdrachtgever, voldoet de vloerenlegger 

bij de nieuwe installatie van een vloer aan de voorschriften volgens DIN 18 365. Heeft u verdere vragen over de 

juiste reiniging en het onderhoud van elastische vloeren, of bent u geïnteresseerd in een reinigingsadvies voor een 

andere vloer, neemt u dan s.v.p. contact op met onze gebruik technische afdeling of bezoekt u onze website op 

www.dr-schutz.com.  

 

Dr. Schutz GmbH 

Holbeinstr. 17 

D-53175 Bonn 

Tel. +49 (0) 22895352-0 
www.dr-schutz.com 

Gebruik technische afdeling: 

Tel. +49 (0) 5152 9779-16 

E-Mail technik@dr-schutz.com 

 

Voorgaande reinigings- en onderhoudsadviezen verliezen met de uitgave van deze versie hun geldigheid.  
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