SERVICE OG
VEDLIGEHOLDELSE

INDHOLD
3

Service og vedligeholdelse for Ege Carpets

5

Tillykke med dit nye tæppe fra Ege Carpets

6

Montering		

6

Monteringsmæssige forhold

8

Vedligeholdelse

8

Vedligeholdelsesprogram

8

Smudsforebyggende foranstaltninger

9

Daglig vedligeholdelse – støvsugning

9

Anbefalede støvsugere

10

Daglig vedligeholdelse – pletfjerning

10

Anbefalede pletfjerningsmidler

11

Pletguide – førstehjælp

12

Pletnøgle

14

Pletfjerningsmidler

16

Rengøring

16

Anbefalede rengøringsmetoder

17

Efter rengøring

18

Udført service i henhold til vedligeholdelsesprogram

SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE
FOR EGE CARPETS

DATO

PROJEKTNAVN		

PRODUKTNAVN

MONTERINGSDATO

FAKTURANUMMER

VARENUMMER

VARENAVN

MONTERET I LOKALE

GULVENTREPRENØR

SERVICEPARTNER

FIRMASTEMPEL

FIRMASTEMPEL

EGE-CERTIFICERET:
JA, CERTIFIKAT DATO:
NEJ

3

TILLYKKE MED DIT NYE
TÆPPE FRA EGE CARPETS
Hos Ege Carpets producerer vi tæpper af høj kvalitet. Med den rette vedligeholdelse
og rengøring bevarer dit tæppe sit udseende og sine gode egenskaber i mange år
fremover, samtidig med at du sikrer et sundt indeklima.
Service- og vedligeholdelsesvejledningen beskriver, hvordan du bedst vedligeholder
tæpper fra Ege Carpets. Vi beder dig derfor gennemlæse vejledningen og følge vores
anvisninger nøje. På den måde får du størst mulig glæde af dit nye tæppe.

KO N G E L I G H O F L E V E R A N D Ø R

Ege Carpets A/S
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MONTERING
Når dit tæppe fra Ege Carpets monteres med optimalt hensyn til
tæppets konstruktion og design, har det en tydelig effekt på både
tæppets visuelle udtryk og tæppets levetid. Korrekt montering sikrer
nemlig en flottere og mere slidstærk tæppeløsning.

Vi anbefaler, at der til montering af tæppet vælges en autoriseret gulventreprenør,
der er uddannet til at benytte de bedste metoder og værktøjer i forbindelse med
montering af vores tæpper.
Mangelfuld montering kan medføre forskellige problemer såsom:
Dårlige samlinger – trevling af samlinger – manglende mønstertilpasning – buler – dårlig
tilskæring til væg – lugt fra anvendt gulvlim – manglende vedhæftning – krympning mm.

Monteringsmæssige forhold
For at sikre det bedste resultat bør dit nye tæppe fra Ege Carpets monteres efter de
anvisninger, som er beskrevet i denne monteringsvejledning. I forbindelse med montering af tæppet bør du være opmærksom på en række særlige forhold:
• Tæppet skal fuldlimes. Der findes slip-let limsystemer, som gør det lettere og hurtigere
at fjerne tæppet på et senere tidspunkt, og som samtidig beskytter undergulvet.
Kontakt gulventreprenøren eller Ege Carpets for yderligere information herom.
• Samlinger bør så vidt muligt undgås på de mest udsatte steder, eksempelvis ved
døråbninger, indgangspartier og under kontorstole med hjul.
• Ved montering af tæpper på trapper bør der afsluttes med en trappeforkant.
• Et tæppe bør efter montering og indtil ibrugtagning beskyttes mod beskadigelse
og tilsmudsning fra færdsel og efterfølgende håndværkere. Omfanget og typen af
afdækning vil afhænge af belastningstypen, trafikintensiteten, og om der kan forventes tør eller våd belastning. Brug kun diffusionsåbne materialer – afdækning med
plast og mælkepap kan ikke anbefales.
• Der må ikke placeres møbler, inventar mm. på tæppet, før gulvlimen er fuldstændig
tør og afhærdet. Der bør påregnes en tørretid på ca. 1 døgn. Placeres møbler eller
lignende på tæppet, inden gulvlimen er fuldstændig tør, kan det medføre synlige
trykmærker.
OBS!
Misligholdelse eller afvigelser i forhold til monteringsanvisninger fra Ege Carpets kan
medføre skader, som ikke vil være dækket af garantien.

Se listen over ege-certificerede gulventreprenører på egecarpets.dk
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VEDLIGEHOLDELSE
Korrekt og regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig for at forlænge
levetiden af dit nye tæppe fra Ege Carpets, bevare dets udseende samt
sikre et sundt indeklima.

Vi anbefaler kraftigt, at der til den løbende vedligeholdelse og rengøring af tæppet
vælges en professionel servicepartner, der anvender vedligeholdelsesmetoder og
-midler testet og godkendt af Carpet and Rug Institute med et "Seal of Approval".
Ved mangelfuld eller forkert vedligeholdelse og rengøring kan der opstå en række
problemer, såsom:
Dårlig rengøringskvalitet – misfarvning – lange tørretider – lugt – hurtig tilsmudsning –
kemikalierester i tæppet – dårligt indeklima – delaminering af tæppets bagside – buler
– krympning mm.

Vedligeholdelsesprogram
Inden tæppet installeres, anbefales det at udarbejde et vedligeholdelsesprogram af
hensyn til de faktorer, som kræver særlig hensyntagen. Dette er faktorer som budget,
personale og særligt udsatte områder. Vedligeholdelsespersonalet rådes derfor til at:
• Indhente en detaljeret grundplan over bygning og rum.
• Identificere de områder, som er særligt udsatte for snavs:
• Indgangspartier og andre belastede områder, hvor snavs, som tages med ind udefra, samler sig og overgange fra hårde gulvbelægningstyper.
• Belastede områder, hvor koncentrationen af gående trafik er høj - blandt andet
døråbninger, trappeopgange og områder ved vand- og kaffeautomater.
• Hovedtrafikområder med den største koncentration af gående trafik.
Et komplet og effektivt vedligeholdelsesprogram bør indeholde følgende tre vedligeholdelseskategorier: forebyggende vedligeholdelse, daglig vedligeholdelse og regelmæssig rengøring af tæppet. Med et vedligeholdelsesprogram opnår du vedligeholdelse,
som er tilpasset det enkelte tæppe og lokale forhold. Formålet med programmet er at
sikre et pænt tæppe hver dag til et fornuftigt omkostningsniveau.
Et vedligeholdelsesprogram består helt konkret af:
• Støvsugningsplan
• Vedligeholdelsesplan
• Rengøringsplan
• Arbejdsplan
• Omkostningsoversigt
OBS!
Misligholdelse eller afvigelser i forhold til vedligeholdelsesvejledningen fra Ege Carpets
kan medføre skader, som ikke er omfattet af garantien.

Smudsforebyggende foranstaltninger
Det er vigtigt, at der allerede i projekteringsfasen etableres en effektiv rengøringszone i
den bygning eller det rum, hvor tæppet skal installeres. Rengøringszonen har til formål
at forhindre snavs og smuds i at komme ind på tæppet. En effektiv rengøringszone vil
ikke kun skåne gulvbelægningen men også reducere dine rengøringsomkostninger.
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En rengøringszone, der grænser op til udendørsarealer, bør starte med en skrabemåtte,
som i første omgang skal forhindre, at grove partikler kommer ind på tæppet. Herefter
skal en rengøringsmåtte tilbageholde fugt og mindre partikler. Der bør også placeres en
rengøringsmåtte ved øvrige smudsbelastede områder såsom mellem fabrik og kontor,
mellem køkken og restaurant samt ved og i elevatorer.
For at opnå det mest effektive resultat bør rengøringszonen have en længde på mindst
6-7 skridt. Rengøringszonerne bør desuden støvsuges dagligt med et roterende børstemundstykke. Mundstykket bør med jævne mellemrum grundrengøres for at opretholde
maksimal opsugning af fugt og snavs. Entryline lamelmåtter og Amtico Entryway anbefales til rengørinszoner.
Daglig vedligeholdelse – støvsugning
Støvsugning er ét af de vigtigste elementer i et effektivt og økonomisk vedligeholdelsesprogram. Daglig støvsugning kan fjerne mere end 80% af alt tørt snavs fra tæppet.
Støvsugning af tæppet bør planlægges i forhold til den mængde snavs, som potentielt
kan ophobe sig i pågældende område.

Vi anbefaler følgende støvsugningshyppighed:
Områder med høj trafik: Dagligt
Områder med medium trafik: 2 gange om ugen
Områder med let trafik: 1-2 gange om ugen

Anbefalede støvsugere
Støvsugere med høj ydeevne har stor betydning for rengøringseffektiviteten og luftkvaliteten i indeklimaet.
Støvsugere, der effektivt fjerner støv og snavs, og som samtidig tilbageholder støvet
inde i støvsugeren, har stor betydning for tæppets renhed. Disse støvsugertyper medvirker samtidig også til at forlænge tæppets levetid.
Der findes mange forskellige støvsugertyper, som alle har både fordele og ulemper.
Ifølge vores anbefalinger bør du overveje en række væsentlige egenskaber i forbindelse
med valg af støvsuger:
• Effektiviteten af støvsugerens evne til at fjerne støv og snavs
• Støvsugerens evne til at holde støvet inde i støvsugeren, så det ikke blæses ud i
rummet igen
• Ændring af tæppets udseende som følge af gentagen støvsugning
Det uafhængige amerikanske "Carpet and Rug Institute" udfører en række test af støvsugere. Støvsugerne testes for ovennævnte egenskaber og tildeles ved godkendelse

Se komplet liste over anbefalede støvsugere på carpet-rug.org
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mærket "Seal of Approval". Støvsugere, der er tildelt "Seal of Approval", anbefales til
produkter fra Ege Carpets.
Hvis der er monteret et mikrofilter (HEPA-filter) på støvsugerens udblæsningsstykke,
kan mængden af partikler, der slipper ud af støvsugeren, reduceres markant. Støvsugere med et godt og effektivt HEPA-mikrofiltersystem sikrer, at fint støv ikke blæses
ud med udblæsningsluften og dermed påvirker indeklimaet. HEPA-filtersystemet, der
er udviklet i samarbejde med Astma- og Allergiforbundet, opfanger 99,997% af alle
partikler fra pollen, støv, dyreskæl og lignende.
Daglig vedligeholdelse – pletfjerning
Pletter opstået ved spild kan udbedres, hvis man handler omgående. Så snart spildet
sker, bør den spildte væske suges op med en hvid klud. Denne behandling fortsættes,
indtil den spildte væske er helt absorberet.
Til rengøring af pletter anbefaler vi professionelle rengøringsmidler. Hvis andre rengøringsmidler anvendes, bør de angivne instruktioner følges, og de nødvendige forholdsregler tages.
Lette opsugningsmaskiner kan anvendes, når en mere effektiv behandling er nødvendig. Sådanne maskiner er anvendelige til efterskylning og opsugning af spildte væsker.
Det er vigtigt at overholde producentens vejledning, så gældende garantier ikke overtrædes.

Anbefalede pletfjerningsmidler
Der findes mange forskellige rengøringsmidler, som kan anvendes til at fjerne pletter.
Når du skal vælge et pletfjerningsmiddel, bør du overveje en række væsentlige egenskaber:
• Evne til at fjerne pletter
• Tendens til gentilsmudsning efter rens
• PH-værdi
• Indhold af optisk hvidt
• Påvirkning af tæppefarven
OBS!
Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.
Ege Carpets anbefaler nedenstående universelle pletfjernere, der anvendes til almindeligt forekommende plettyper:
Fabrikat:
ege
Chem-Dry
		
		

Type:
ege pletfjerner – universal pletfjerner
Chem-Dry Stain Extinguisher – universal pletfjerner
Chem-Dry Professional Spot Remover – universal pletfjerner
Chem-Dry Grease and Oil Remover – til fedtede og olieholdige pletter

Se i øvrigt andre godkendte pletfjernere på carpet-rug.org og på side 14 i denne vejledning
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PLETGUIDE – FØRSTEHJÆLP
1. Fjern løst snavs
Ved friske pletter fjernes først løse rester, og den spildte væske suges derefter op med
en tør, hvid klud eller køkkenrulle uden farve. Det er vigtigt, at der ikke gnides på pletten.
I stedet bør pletten duppes væk. Indtørrede eller koncentrerede pletter behandles med
en børste og støvsuger.
2. Opløs med lunkent vand
Lunkent vand (uden sæbe, vaskepulver, opvaskemiddel eller lignende) er næste skridt.
Dup forsigtigt området med en våd klud og sug derefter så meget af væsken op som
muligt ved at duppe med en tør, hvid klud. Drys herefter kartoffelmel på pletten og lad
det tørre i et døgn, inden det støvsuges op.
3. Tæppepletfjerner
Hvis vand ikke er nok til at opløse pletten, må man gå et skridt videre og anvende et
universal pletrensemiddel (se anbefalede pletfjernere på side 10). Se brugsvejledning
på det pågældende produkts emballage for nærmere vejledning.
4. Specialmidler
Hvis ingen af de foregående tre trin i "førstehjælpen" virker, kræves behandling med
specialmiddel. Generelt gælder det, at brugs- og doseringsanvisninger skal følges
nøje, og at behandlingen ikke bør finde sted på fugtige områder. I stedet bør man
lade området tørre, inden specialmidlet påføres pletten. Hvis der kommer en rand efter
behandlingen, kan det skyldes, at tæppet generelt er snavset og derfor trænger til
rensning. Hvis pletten dukker op igen efter endt behandling, skyldes det oftest, at der
enten er rester af pletfjerningsmiddel eller af pletten tilbage i tæppet. I dette tilfælde
bør området behandles igen efter de retningslinjer, som er beskrevet under trin 3.
Første gang et nyt rengøringsmiddel eller en pletfjerner anvendes på tæppet, er det
nødvendigt at undersøge, hvorvidt midlet er skadeligt for tæppet. Skader kan opstå
som følge af afsmitning, misfarvning, blegning eller opløsning. Det anbefales derfor
at afprøve både rengøringsmiddel og pletfjerner på et område på størrelse med et
frimærke. Det kan eksempelvis være i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven
udføres i de foreskrevne doseringer og virketider.
Vigtigt
Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod midten. For at forhindre at det rensede
område snavses til hurtigt igen efter behandlingen, er det vigtigt at sørge for god gennemskylning og opsugning af det tilbageblevne pletfjerningsmiddel. Ved pletfjerning
af større områder kan der med fordel anvendes en ekstraktionsmaskine.
Jo hurtigere der reageres på en plet, des større er chancen for at fjerne pletten med et
godt resultat. Bemærk at visse plettyper er meget vanskelige at fjerne, og at sådanne
pletter ofte efterlades mere synlige på et lyst og ensfarvet tæppe end på et tilsvarende
mørkere og mønstret tæppe.
Nogle plettyper som eksempelvis kaffe, te, sodavand og rødvin kan efter rensning med
universalpletfjerner eller specialmiddel stadig være synlige som følge af efterladte farverester. Sådanne farverester kan ofte med held fjernes med et specielt blegeprodukt (se
under beskrivelsen af pletfjerningsmidler på side 14).
OBS!
Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.
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PLETNØGLE
Hvis førstehjælpens trin 1-3 ikke fjerner pletten, følg da nedenstående
pletnøgle. Anvend altid kun rene hvide klude til de følgende råd.
Afføring
Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike.
Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude.
Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.
Asfalt
Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensebenzin som muligt.
Aske
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med
fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
Bejdse
Hvis bejdsen er på vandbasis, renses pletten med en klud vredet
let op i vand. Hvis bejdsen er på spritbasis, renses pletten med en
klud fugtet med husholdningssprit.
Blod
Sug straks op og dup med en klud vredet op i koldt vand tilsat 2
spsk. salt pr. liter vand.
Blæk
På syntetiske tæpper duppes med en klud fugtet med salmiakspiritus 8%. På tæpper indeholdende uld duppes med en klud
fugtet med vand. Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Bonevoks
Dup med en klud fugtet med terpentin.
Celluloselak og -lim
Dup med en klud fugtet med acetone.
Chokolade og chokoladeis
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Fedt
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Fløde
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Frugtsaft
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Gips
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med
fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
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Græs
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept.
Harpiks
Dup forsigtigt med en blanding af lige dele husholdningssprit og
terpentin.
Is
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Kaffe
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Kuglepen
Dup med en klud fugtet med husholdningssprit.
Lampeolie
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Likør
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Læbestift
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Madkulør
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Madolie
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Maling
Ved vandbaseret maling følg førstehjælp trin 1-3. Maling baseret
på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet
på emballagen.
Mascara
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Motorolie
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Murestøv
Undgå at bruge væsker på pletten. Efter støvsugning kan med
fordel anvendes et tørrensemiddel, f.eks. Sapur.
Neglelak
Dup med en klud fugtet med acetone.

Olie - sort smøreolie
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Opkast
Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike.
Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude.
Eventuel lugt fjernes med et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.
Rust
Behandl pletten med rustfjerningsmiddel. Følg brugsanvisningen.
Rødbedesaft
Behandl pletten med natriumdithionit. 1 tsk. opløses i 1 kop lunken vand. Dup pletten med opløsningen. Dup efter med vand og
tørre klude.
Silikone
Hvis silikonen ikke er trådt ned i tæppet, så lad det være, til det
er hærdet, og skrab det herefter op med en sløv kniv. Hvis silikonen er trådt ned i tæppet, skrabes så meget som muligt op med
en sløv kniv. Brug evt. silikonefjerner, dog ikke på tæpper indeholdende polyamid. Følg brugsanvisningen nøje.
Skosværte
Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Smør
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Sod
Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Sodavand
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Sovs
Dup med en klud fugtet med rensebenzin. Eventuelle farverester
bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.

Tjære
Blød pletten op med margarine i ca. ½ døgn. Fjern derefter pletten med så lidt rensebenzin som muligt.
Tomatketchup
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Træbeskyttelsesmidler
Ved vandbaserede produkter følges førstehjælp trin 1-3. Produkter baseret på opløsningsmiddel fjernes med det anbefalede middel angivet på emballagen.
Tuschpen
Hvis pennen er på vandbasis, duppes pletten med en klud vredet
let op i vand. Hvis pennen er på spritbasis, duppes pletten med
en klud fugtet med husholdningssprit.
Tyggegummi
Læg en pose med is på pletten, indtil den bliver hård. Fjern så
meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og dup med en klud
fugtet med rensebenzin.
Urin
Fugt pletten med lige dele vand og ufarvet husholdningseddike.
Efter 10 minutter duppes skiftevis med fugtige og tørre klude.
Dup efter med vand tilsat et desinfektionsmiddel, f.eks. Rodalon.
Vejsalt
Skjolder fra vejsalt fjernes ved anvendelse af ekstraktionsmaskine.
Der bruges en blanding bestående af 15 liter vand og 1 liter eddikesyre 25%.
Vin
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
Æg
Dup pletten med en klud vredet op i lunkent vand tilsat salmiakspiritus. Brug ½ dl salmiakspiritus 8% til 2½ liter vand. Dup efter
med rent vand og derefter med tørre klude.

Stearin
Fjern så meget som muligt med f.eks. en sløv kniv og støvsug
samtidig. Dup med en klud fugtet med rensebenzin.
Te
Eventuelle farverester bleges med ege blegerecept eller Chemspec Dye Gone.
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PLETFJERNINGSMIDLER
I vores pletnøgle anvender vi en række forskellige rensemidler.
Vi har lavet en liste med information om de midler, som vi anbefaler
til rengøring af dit tæppe fra Ege Carpets.

Acetone
Er meget brandfarlig. Undgå indånding af dampene.
Rensebenzin
Er meget brandfarlig. Undgå indånding af dampene.
ege blegerecept
• Tag plast- eller gummihandsker på, inden du starter
(brintoverilten kan give midlertidige hvide pletter på fingrene)
• Hæld 5 ml salmiakspiritus 25% i en blomstersprayflaske
• Herefter tilsættes 100 ml brintoverilte 10%
• Flasken svinges forsigtigt, så væskerne blandes sammen
• Spray væsken på pletten så denne vædes igennem
• Når området er tørt igen, skulle pletten være bleget væk
(midlet "opbruges af sig selv" og skal derfor ikke fjernes)
• Man kan eventuelt gentage behandlingen om nødvendigt
OBS!
Bland ikke mere end der skal bruges med det samme (den holder sig ikke fra dag til
dag). Hæld overskydende blanding væk umiddelbart efter brug. Gem aldrig den blandede væske i en lukket beholder, da der kan opstå overtryk.
ege pletfjerner
En vandbaseret og effektiv universal pletfjerner, der fjerner langt de fleste plettyper.
Spørg hos den nærmeste tæppeforhandler.
Husholdningseddike
Brug ufarvet husholdningseddike. Eddike kan irritere øjne og hud.
Husholdningssprit
Denatureret husholdningssprit, ethanol. Sprit er meget brandfarlig.
Rodalon
Et desinfektionsmiddel.
Petroleum
Vælg den lugtfri version. Petroleum er brandfarlig og kan efterlade en fedtet plet, som
dog fordamper efter kort tid. OBS! Det behandlede område kan kortvarigt bule op, såfremt tæppet ikke er fastlimet.
Salmiakspiritus
Den kemiske betegnelse er ammoniakvand, men i handlen møder man oftest betegnelsen salmiakspiritus. Undgå kontakt med væsken pga. ætsningsfare.
Terpentin
Mineralsk terpentin. Er meget brandfarlig og farlig at indånde. Terpentin kan efterlade en
fedtet plet, som med tiden fordamper.
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OBS!
Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Der kan desuden
være andre produkter, der indeholder aggressive kemikalier, som kan beskadige tæppefarver. Det kan være produkter, hvor skaden først viser sig efter et par dage eller måneder. Generelt vil sådanne skader være uoprettelige.
Eksempler på sådanne produkter kan være:
• Klorinholdige blegemidler
• Midler til bekæmpelse af svamp
• Kemikalier til svømmebassiner
• Flise-, toilet-, afløbs-, samt ovnrens
• Luftfriskere (herunder produktet "R5" fra JohnsonDiversey, som ofte anvendes på
hotelværelser, kan være skadelig på tæpper og bør ikke anvendes)
• Syre og baser
• DMSO (dimetyl sulphoxid)
• Creme der indeholder benzoyl peroxid
• Farvestoffer i fødevarer
• Insektdræbende sprøjtemidler
• Lodine og desinficerende midler
• Plantegødning
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RENGØRING
Der findes mange forskellige systemer til vedligeholdelse og rensning
af tæpper. Vi anbefaler, at du bruger én eller flere af nedenstående
metoder, som er testet og godkendt til produkter fra Ege Carpets.

Du bør stille krav til væsentlige forhold i forbindelse med rengøringen af tæpper:
• Rensemaskinens evne til at fjerne snavs effektivt
• Udseendeændring som følge af gentagen rengøring
• Restfugt i tæppet efter anvendelse af vådrensning
• Gentilsmudsning efter rensning
• Rensemidlets påvirkning af tæppets farveægtheder
• Rensemidlets PH-værdi
• Rensemidlets indhold af optisk hvidt

Anbefalede rengøringsmetoder
Rensemidler, -maskiner og -metoder, der er tildelt mærket "Seal of Approval", er godkendt til produkter fra Ege Carpets. Listen over godkendte midler og maskiner ("Seal
of Approval") kan ses på carpet-rug.org. For at sikre optimal tæppevedligeholdelse,
certificerer og anbefaler vi en række rensefirmaer, som har anerkendte rengøringssystemer, og som opfylder vores supplerende krav om bl.a. uddannelse og geografisk
dækningsområde.
OBS!
Brug aldrig klorholdige midler eller midler, der indeholder blegemidler. Læs mere side 15.
Chem-Dry®
Ege Carpets anbefaler Chem-Dry-metoden til regelmæssig rengøring. Metoden
er baseret på en helt unik renseproces, som hverken er allergifremkaldende eller
indeholder opløsningsmidler. Ved hjælp af en kombination af varme og karbonisering
løsner rengøringsmidler det snavs, som er indlejret i tæppet. En kraftig, PH-neutral og
kulsyreproducerende opløsning, som er vandholdig, påføres tæppet. Opløsningen er
60-75 grader varm og opløser snavs, som suges op, og tørres eventuelt efter med en
bomuldsrondel.
Drier. Cleaner. Healthier.™

Fordele:
• Særdeles effektiv rengøring
• Brug af små vandmængder
• Ingen gennemvædning af tæppets bagside
• Ingen anvendelse af kemikalier
• Snavset moppes op fra tæppeluven
• Kort tørretid (typisk 1 time)
• Lille risiko for fejlbehandling
• Rengøringsmetode og -midler sikrer minimal belastning af indeklimaet
• Tæppet holdes rent i længere tid, da der ikke efterlades rester af snavstiltrækkende
sæber eller kemikalier

Egenskaberne testes af "Carpet and Rug Institute", og de enkelte produkter tildeles ved godkendelse
mærket "Seal of Approval"
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Anerkendte rengøringsmetoder
Host® og Millicare®
Tørrens er en alternativ rengøringsmetode, der kan anvendes, hvor der ikke er mulighed
for, at tæppet når at tørre, inden det udsættes for gangbelastning efter rengøringen.
Efter rengøring
Efter endt rengøring undersøges tæppet for pletter og resterende snavs, som ikke blev
fjernet under rengøringen. Findes der pletter eller resterende snavs, skal dette efterbehandles.
Efter endt rengøring anbefales det, at man ikke går på tæppet, inden det er helt tørt.
Ligeledes bør tæppet også være tørt, inden møbler sættes på plads, da stoleben og
lignende risikerer at smitte af på det våde tæppe.
Husk at registrere den udførte rengøring bagerst i denne service- og vedligeholdelsesvejledning.
OBS!
Imprægnér ikke et tæppe fra Ege Carpets med antistatiske midler.
Tæppet indeholder ledende fibre, som gør det permanent antistatisk. Det er derfor ikke
nødvendigt at foretage imprægnering med antistatiske midler. Sådanne antistatiske
midler kan derimod være direkte skadelige for tæppet, idet de kan virke smudstiltrækkende, hvis midlerne påføres tæppet i ukontrollerede mængder.
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UDFØRT SERVICE I HENHOLD TIL
VEDLIGEHOLDELSESPROGRAM
DATO:

DATO:

UDFØRT AF:

UDFØRT AF:

PLETFJERNING

PLETFJERNING

VEDLIGEHOLDT
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IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:
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BEMÆRKNINGER:
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UDFØRT AF:
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VEDLIGEHOLDT

VEDLIGEHOLDT

RENSET

RENSET

IMPRÆGNERET

IMPRÆGNERET

BEMÆRKNINGER:

BEMÆRKNINGER:
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