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Ein Unternehmen der

EXPONA SIMPLAY 
Carpets

Loose Lay tapijttegels

1. ALGEMEEN

Alle textielen vloerbedekkingen moeten regelmatig 
gereinigd worden, waarbij aard en intensiteit zich 
richten naar de toepassingssector en de frequentie 
van het gebruik van de bedekking.

2. ONDERHOUDSREINIGING

Grondig dagelijks stofzuigen is voor de effectiviteit 
van iedere reiniging heel belangrijk, om stof en 
vuil echt te verwijderen. Stofzuigers met hoge 
zuigkracht en roterende borstel of borstelwals met 
klopfunctie worden geadviseerd. De frequentie van 
deze werkwijze wordt bepaald aan de hand van een 
visuele controle.

2.1 Onderhoudsreiniging
Intensief borstelzuigen moet plaatsvinden, om de 
tapijtbedekking voor te bereiden op een algemene 
reiniging. Hierbij wordt de platgedrukte pool weer 
opgericht en het aangehechte vuil losgemaakt.

Om een goed resultaat te behalen, dient u de 
machine tegen de looprichting van de pool te be-
wegen (tapijtborstelmachine).

2.2 Onderhoudsreiniging, vlekkenverwijdering
Tot de dagelijkse reiniging en het dagelijkse 
onderhoud behoort het verwijderen van meestal 
onbedoeld ontstane vlekken en gemorste sub-
stanties, om een onberispelijk uiterlijk te behouden. 
Vlekken en gemorste substanties moeten indien 
mogelijk onmiddellijk worden verwijderd, om 
blijvende verontreinigingen te vermijden.

Probeer om de verontreiniging op zijn samenstelling 
zoals bijvoorbeeld water, olie of combinaties te 
categoriseren, om de juiste toepassing van een 
reinigingsmiddel vast te stellen. 

Neem de producthandleidingen van de respectieve 
fabrikanten in acht.

In geen geval moet u krachtig wrijven of inmasseren, 
omdat anders de pool in kleur en structuur be-
schadigd zou kunnen worden.

Ook moet het drijfnat maken van de tapijtbedekking 
worden vermeden.

3. TUSSENREINIGING

Hierbij wordt gewerkt met een droogextractie-
apparaat, zodat behandelde gedeeltes bijna 
direct weer kunnen worden gebruikt. U moet 
eerst de reiniging uitvoeren, die onder punt 2 
wordt beschreven. Aansluitend wordt het te 
reinigen oppervlak besproeid met een geschikt 
loopspoorverwijderingsmiddel. Verdeel nu het 
reinigingsgranulaat over de tapijtbedekking en 
masseer het voorzichtig in met een droogextractie-
apparaat. Na een inwerkingstijd van 30 minuten kunt 
u het middel compleet met het aanhechtende vuil 
afzuigen.

3.1 Tussenreiniging – droogschuim-procedé
Aan het begin van deze reiniging staat eveneens 
de onder punt 2 beschreven onderhoudsreiniging. 
Aansluitend de kristalliserende tapijtshampoo op het 
textiel aanbrengen met een elektrische verstuiver of 
een in de handel verkrijgbare pompsproeier. Om 
de reinigingsoplossing over alle vezels te verdelen 
en het aanhechtende vuil los te maken, wordt hier 
eveneens met een borstelmachine gewerkt. Na een 
droogfase van minstens 60 minuten bij normale 
omgevingsvoorwaarden hebben de zich om de 
vezels gevormde kristallen het vuil ingesloten. Om 
deze te verwijderen, moet er nu gezogen worden en 
een intensieve borstelzuiging plaatsvinden.

4. BASIS- EN INTENSIEVE REINIGING

Ondanks regelmatige reiniging door zuigen en 
vlekverwijderaars afhankelijk van gebruiksintensiteit 
en ook jaargetijden moet de tapijtbedekking met 
een sproeiextractieapparaat behandeld worden. 
Vooral bij meer vochtigheid kunnen de dieper 
liggende vuilophopingen alleen door deze maatregel 
worden verwijderd. Ook worden bijvoorbeeld 
zouten effectief opgelost en afgevoerd. Afhankelijk 
van het apparaat, de reinigingstemperatuur 
(watertemperatuur max. 50 °C) en de werkingswijze 
zijn er verschillende toevoegingen nodig. Neem de 
betreffende aanwijzingen en handleidingen van de 
respectieve fabrikanten in acht. Foutieve doseringen 
of niet geschikte reinigingsmiddelen kunnen 
blijvende schade aanrichten zoals bijvoorbeeld 
verkleuringen, uitbleken of vezelverlies.

Over het algemeen mag de tapijtbedekking pas na 
volledige droging weer gebruikt worden, daar er 
anders een vezelbeschadiging en snellere vervuiling 
kan ontstaan.

5. ALGEMENE AANWIJZINGEN

Naast het behouden van de garantieaanspraken van 
de aangrenzende vloerbedekking gelden ook de 
betreffende verkeersbeveiligingsplichten (bijv. het 
Duitse BGB § 823) en de ongevallenpreventieregels 
van de geldende ongevallenverzekeringen.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met 
onze toepassingstechniek of onze homepage: 
www.objectflor.nl bezoeken.

Reinigings- en onderhoudsvoorschriften


