
Ápolási és tisztítási útmutató 

Szőtt szőnyeg 

 
--Óvjuk a szőnyeget az erős napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, a kíméletlen 

porolás károsíthatják a szőnyeget. Védeni kell a szőnyeget a nyíló ajtó koptató és gyűrő hatásától is. Az egyenletes igénybevétel érdekében 

célszerű a szőnyeget tisztítás után időnként elfordítva visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen feltekercselve 

történjen, ne hajtogatva. Ha hosszabb ideig kívánja tárolni a szőnyeget, akkor biztosítani kell a fagymentességet. Kis méretű szőnyegek alá 

tegyen csúszásgátlót a balesetveszély csökkentése érdekében.  

Folttisztítás 

--A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy folt keletkezik a szőnyegen. Ilyenkor ne hagyjuk beszáradni a foltot. A 

folteltávolítás sikere elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ!  

--Tisztítás előtt a darabos szennyeződést és a felületen lévő folyadékot el kell távolítani.  

--Célszerű az alkalmazni kívánt folteltávolító szert használat előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg színét, anyagát nem 

károsítja-e.  

--A folt eltávolításához tiszta, nem festett, lehetőleg fehér, puha rongyot használjunk, amit sűrűn cseréljünk.  

--Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon le a szőnyeg belsejébe.  

Ha a folteltávolítás után un." tiszta folt" keletkezik, vagyis a tisztított hely tisztább lesz, akkor az egész szőnyeget át kell tisztítani. ( Lásd 

később ) 

--A leggyakoribb szennyfoltok eltávolítására az alábbiakban adunk ötletet: 

 

Mit Mivel Hogyan 

kávé (nedves) víz + szőnyegsampon felitatni és samponnal utánkezelni 

csokoládé alkohol + szőnyegsampon alkohollal a foltot eltávolítani, majd samponnal kezelni 

gyümölcs (nedves) víz + szőnyegsampon felitatni és samponnal utánkezelni 

vörösbor só +szőnyegsampon sót rászórni, lekefélni, samponnal kezelni 

zsír alkohol + szőnyegsampon alkoholba mártott textíliával felitatni, samponnal utánkezelni 

 

 

Általános tisztítás 
--A tisztítást végeztethetjük tisztítóban, a helyszínen szakember segítségével, ill. saját magunk is. Utóbbi esetben vásároljunk a 

kereskedelemben kapható szőnyegtisztítószert. Ügyeljünk arra, hogy van külön kézi és gépi típus is.  

--A vegyszeres kezelés megkezdése előtt végezzük el a szőnyeg alapos portalanítását és ha szükséges a folttisztítást a fentebb megismert 

módszerrel. 

--Ha a szőnyeg általános tisztítását kézzel akarjuk elvégezni, a tisztítószerből készítsünk habos oldatot és a habbal dörzsöljük át a szőnyeget. 

Amennyiben nincs kéznél szőnyegtisztítószer, használhatunk kézmeleg vízben feloldott háztartási mosószert, ami nem lehet fehér ítő hatású 

és semleges kémhatásúnak kell lennie. 

--Gyorsabb és könnyebb elvégezni a műveletet, ha rendelkezünk szőnyegtisztításra alkalmas géppel. Ilyenkor a tisztítószer használati 

utasítását kell figyelembe venni. 

--Mivel a szőnyegek, még ha szintetikus járófelületűek is, tartalmaznak természetes anyagokat, ezért a méret és formatartás érdekében be kell 

tartani a következőket: 

Biztosítsuk a szőnyeg gyors és teljes száradását  

A száradás ideje alatt a szőnyeg kifeszített állapotban legyen.  

--Bízunk abban, hogy valamennyi kérdésére sikerült választ találnia ebben a tájékoztatóban. 

--Bármilyen egyéb felmerülő kérdés, probléma esetére, kérjük, őrizze meg a számlát, és ne távolítsa el a szőnyeg hátoldalán található címkét. 

Az üzletben a számla bemutatása ellenében, a címkeadatok segítségével a kollégák felveszik a gyárral a kapcsolatot a probléma  orvoslása 

céljából. 

 
 


