
Algemeen onderhoud
Stofzuig uw pas geplaatste tapijt of vloerkleed regelmatig, enig vezelverlies of ‘verharing’ is 
normaal, maar heeft geen invloed op het uiterlijk of de prestaties, en stopt snel als u vaak 
stofzuigt.
Blijf gedurende de hele levensduur van uw vloerbedekking regelmatig stofzuigen. Stofzuig tapijten 
of vloerkleden met de klopbalk uitgeschakeld, op fluweel kan de klopbalk af en toe worden 
geactiveerd om platgelopen pool op te tillen .

Om de levensduur te verlengen:

• Plaats barrièrematten bij deuren, maar maak ze vaak schoon
• Gebruik zwenkmatten onder alle stoelen met zwenkwielen
• Voeg meubelschoteltjes toe onder de poten van meubels
• Leg een antislip-onderlaag onder alle tapijten en draai de tapijten regelmatig om om slijtage 

te voorkomen.
• Koop een Jacaranda Kit voor noodreiniging van vlekken bij uw tapijt of vloerkleed, om klaar te 

hebben voor ongelukjes.

Vlekken en morsplekken
Zoals de meeste stoffen, zullen tapijten en vloerkleden vlekken maken door het morsen van 
alledaagse vloeistoffen zoals koffie of rode wijn. Het is belangrijk om snel te handelen.

Zeker Doen

• Neem alle vaste stoffen op met een lepel of een bot mes
• Dep de vloeistof voorzichtig op met gewoon, wit, absorberend papier zoals keukenpapier. Ga 

door, wissel regelmatig van papier, tot het weer droog is.
• Gebruik Jacaranda’s noodset voor vlekreiniging
• Bel een professionele tapijtreiniger als de vlek blijft zitten.

ZEKER NIET doen

• Wrijven of schrobben waardoor het pooloppervlak kan “barsten” en blijvende schade kan 
veroorzaken

• Water toevoegen
• Gebruikmaken van stoomreinigers voor thuisgebruik
• Gebruikmaken van huishoudelijke schoonmaakmiddelen die de vlek kunnen fixeren, de pool 

kunnen beschadigen of een kleverig residu kunnen achterlaten dat opnieuw vuil kan worden.

Professionele reiniging
Wanneer uw tapijt of vloerkleed een vlekverwijdering of een dieptereiniging nodig heeft, moet u 
contact opnemen met een specialist in tapijtreiniging. Professionele schoonmakers adviseren een 
droge reinigingsmethode, waarbij de vloerbedekking wordt bestrooid met reinigingskorrels en 
dan drogen alvorens te stofzuigen. Professionele koudwaterextractie is mogelijk op hardnekkige 
vlekken, maar specialistische kennis is essentieel, en zij moeten het hele tapijt of vloerkleed 
reinigen. Bij natte extractie wordt een gespecialiseerde machine gebruikt om het tapijt met water 
en reinigingsproducten te besproeien en tegelijkertijd te stofzuigen om vlekken te verwijderen en 
hardnekkig vuil los te maken.

De reiniging vindt vaak ter plaatse plaats, maar het is mogelijk dat ze aanraden om tapijten mee 
te nemen om ze te laten reinigen. Wij raden een tapijtbad af waarbij het tapijt volledig onder water 
staat.

Behandelingen tegen vlekken
Dit maakt tapijten niet onoverwinnelijk, snelle verwijdering van vlekken is nog steeds essentieel, 
maar behandelingen moeten tijd winnen en vlekken gemakkelijker te verwijderen maken voor 
professionals. Vlekkenbehandelingen moeten altijd worden toegepast door professionals met 
specialistische kennis van TENCEL™. Vlekbescherming moet na elke dieptereiniging opnieuw 
worden aangebracht.

Zorgen voor TENCEL™, Zijde & Viscose

Een juiste verzorging van uw tapijt of vloerkleed zorgt ervoor dat deze er langer mooi uit blijft zien.



Algemeen onderhoud
Stofzuig uw pas geplaatste tapijt of vloerkleed regelmatig, enig vezelverlies of ‘verharing’ is 
normaal, maar heeft geen invloed op het uiterlijk of de prestaties, en stopt snel als u vaak 
stofzuigt.

Blijf gedurende de hele levensduur van uw vloerbedekking regelmatig stofzuigen.  Stofzuig 
tapijten of vloerkleden met de klopbalk uitgeschakeld, op fluweel kan de klopbalk af en toe 
worden geactiveerd om platgelopen pool op te tillen .

Om de levensduur te verlengen:

• Plaats barrièrematten bij deuren, maar maak ze vaak schoon
• Gebruik zwenkmatten onder alle stoelen met zwenkwielen
• Voeg meubelschoteltjes toe onder de poten van meubels
• Leg een antislip-onderlaag onder alle tapijten en draai de tapijten regelmatig om om slijtage 

te voorkomen.
• Koop een Jacaranda Kit voor noodreiniging van vlekken bij uw tapijt of vloerkleed, om klaar te 

hebben voor ongelukjes.

Vlekken en morsplekken
Zoals de meeste stoffen, zullen tapijten en vloerkleden vlekken maken door het morsen van 
alledaagse vloeistoffen zoals koffie of rode wijn. Het is belangrijk om snel te handelen.

Zeker Doen

• Neem alle vaste stoffen op met een lepel of een bot mes
• Dep de vloeistof voorzichtig op met gewoon, wit, absorberend papier zoals keukenpapier. Ga 

door, wissel regelmatig van papier, tot het weer droog is.
• Voeg koud water toe en dep het voorzichtig droog zoals hierboven beschreven.
• Gebruik Jacaranda’s noodset voor vlekreiniging
• Bel een professionele tapijtreiniger als de vlek blijft zitten.

ZEKER NIET doen

• Wrijven of schrobben waardoor het pooloppervlak kan “barsten” en blijvende schade kan 
veroorzaken

• Gebruikmaken van stoomreinigers voor thuisgebruik
• Gebruikmaken van huishoudelijke schoonmaakmiddelen die de vlek kunnen fixeren, de pool 

kunnen beschadigen of een kleverig residu kunnen achterlaten dat opnieuw vuil kan worden.

Professionele reiniging
Wanneer uw tapijt of vloerkleed een vlekverwijdering of een dieptereiniging nodig heeft, 
moet u contact opnemen met een specialist in tapijtreiniging. Ter informatie: professionele 
schoonmakers bevelen een droge verbinding of een heetwater-extractiemethode aan. Voor droge 
gecombineerde reiniging wordt de vloerbedekking bestrooid met reinigingskorrels, laat ze drogen 
en vervolgens stofzuigen. Bij natte extractie wordt een gespecialiseerde machine gebruikt om het 
tapijt met water en reinigingsproducten te besproeien en tegelijkertijd te stofzuigen om vlekken 
te verwijderen en hardnekkig vuil los te maken.  Zij mogen op onze tapijten en vloerkleden geen 
stoom- of bonnet-reinigingsmethode gebruiken.
De reiniging vindt vaak ter plaatse plaats, maar het is mogelijk dat ze aanraden om tapijten mee 
te nemen om ze te laten reinigen. Wij raden een tapijtbad af waarbij het tapijt volledig onder water 
staat.

Behandelingen tegen vlekken
Dit maakt tapijten niet onoverwinnelijk, snelle verwijdering van vlekken is nog steeds essentieel, 
maar behandelingen moeten tijd winnen en vlekken gemakkelijker te verwijderen maken voor 
professionals.  Vlekbehandelingen moeten altijd door professionals worden uitgevoerd. Motten- en 
vlekkenbescherming moet na elke dieptereiniging opnieuw worden aangebracht.

Zorgen voor wol

Een juiste verzorging van uw tapijt of vloerkleed zorgt ervoor dat deze er langer mooi uit blijft zien.


