Om zo lang mogelijk plezier te beleven aan uw Tretford tapijt geven wij u hierbij enige tips en
aanbevelingen voor de juiste behandeling, verzorging en reiniging van uw nieuwe „textiele
vloerbedekking“.
Het Tretford tapijt bestaat voor 80% uit geitenhaar en voor 20% uit scheerwol.
Om zo lang mogelijk plezier aan uw Tretford tapijt te beleven, zijn de volgende tips van belang
Tot gewoon onderhoud behoort het dagelijkse stofzuigen. Bij gebruik van een stofzuiger de positie
voor harde/gladde ondergrond kiezen.
Let u op voldoende luchtvochtigheid in de kamers, want bij een te lage waarde kunnen geitenhaar en
scheerwol bros worden, verliezen hun elasticiteit en kunnen dan afbreken bij net stofzuigen.
Verwijderen van vlekken.
Geitenhaar en scheerwol nemen van nature slecht vuil op, zodat het behandelen van vlekken
meestal succesvol is.
Een vuistregel is: de vlek direct behandelen, wanneer deze nog makkelijk te verwijderen is:
• Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk verwijderen met een lepel.
• Werk altijd van de buitenkant van de vlek naar het centrum.
• Vervolgens direct een theedoek natmaken met water of mineraalwater, uitwringen en op de vlek
plaatsen. Als de theedoek verzadigd is steeds vervangen door een schone tot de vlek niet meer
afgeeft. Hierna insprayen met water of mineraalwater en droog deppen.
• Geen afwasmiddelen, waspoeder of i.d. gebruiken; hiervan blijft een restant achter in het tapijt,
zodat het sneller weer vervuilt.
• Vloeistof niet laten opdrogen.
• Bij hardnekkige vlekken kunnen ook vlekkenmiddelen (bijv. James, zie www.james.nl) worden
gebruikt. Neemt u uitsluitend een product, dat voor natuurlijke vezels geschikt is – geitenhaar en
scheerwol – en volgt u de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. In ieder geval het middel eerst op een
onopvallende plek of op een restant tapijt proberen.
Reiniging
Wij raden u aan om in ieder geval het hele tapijt schoon te maken, om later optische verschillen te
vermijden. Voor het begin van de reiniging moet het tapijt gezogen en zonodig van grof vuil worden
bevrijd.
Een zeer grondige manier is de sproei-extractie methode: een speciaal apparaat verdeelt met
gelijkmatige druk schoon water op het tapijt , lost zo het vuil op en zuigt het water weer op. Een
beter resultaat bij deze manier van reinigen kan men bereiken door van tevoren een daarvoor
geschikt schoonmaakmiddel aan te brengen. Bij deze methode moet erop gelet worden dat het tapijt
volledig droog is, voordat er weer overheen ge lopen wordt. Meestal duurt dat tenminste 24 uur.
Voordat er over het tapijt gelopen gaat worden, nog een keer grondig zuigen. Vraagt u een vakman
om dit voor u uit te voeren. Bedenkt u wel, dat schoonmaken met de sproei-extractie methode niet
altijd kan worden gedaan, bijv. wanneer:
• de ondergrond gevoelig is voor vocht
• Tretford met een voor water gevoelige lijmsoort gelegd is
Niet aan te raden is de reiniging met zgn. industriële borstelreinigingsmachines.
In geval van schade aan Tretford vloerbedekking door het niet opvolgen van deze algemene
aanwijzingen kan de fabrikant of leverancier niet aansprakelijk gesteld worden.
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