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KOBERCE CELOPLOŠNÉ a KUSOVÉ (všeobecné podmínky, údržba a čištění)

Preventivní údržba
pomocí venkovních,nebo vnitřních čistících zón umístěných před chráněným kobercem.Rohožky,nebo čistící zóny se musí
čistit pravidelně tak, aby ony samy nebyly původcem špíny.
Pravidelné vysávání
výkonný vysavač je zcela nezbytný pro základní čištění koberců. Vysávání provádět alespoň ve dvou směrech pomocí
stavitelných hubic vysavače(dle výšky a druhu vlasu koberce). Lze použít i vysávání pomocí rotačního kartáče, nedoporučuje
se na smyčkové koberce.
Základní způsoby čištění koberců
existuje několik profesionálních způsobů čištění jako např. suché čištění systémem Carpet Cleaner, nebo např. ekapsulační
(obalovací)metoda pomocí tekutého čistícího prostředku s polymerem. U silně znečištěných koberců lze např.použít mokrý
proces např. technologií Karcher-šamponování a extraktorové hloubkové čištění(stroj-extraktor vhání pod tlakem čistící emulzi
do koberce a v zápětí jí vysává).
Odstranění skvrn a špíny
lze používat jen doporučených prostředků jako např. výrobky firmy Dr.Schutz, Loba atd. V žádném případě nepoužívat benzin,
bělidla a jiné agresivní chemikálie, které můžou poškodit vlas i osnovu koberce.
Periodická odborná péče
každý koberec by měl být čištěn odbornou firmou v průběhu 12-18 ti měsíců.

Pro výběr vhodné odborné firmy nebo zjištění adres prodeje vhodných čistících prostředků doporučujeme použít nejlépe
internet ( např.vyhledávání „čištění koberců“)

UPOZORNĚNÍ:
- u způsobu mokrého čištění nepoužívat rotačních kartáčů
- u celoplošných napínaných koberců nepoužívat mokré čištění
- u mokrého čištění používat co nejmenšího množství vody
- zvláště u celoplošných koberců pozor, aby koberec nebyl příliš promočený-mohlo by dojít k separování lepidla, nebo
poškození osnovy
- u koberců vlněných, směsí vlny a umělého vlákna nebo přírodního vlákna vždy k čištění využít odbornou firmu.Toto
upozornění zvláště platí pro kusové koberce.
- na celoplošné koberce, které dle požadavku objednavatele nebudou celoplošně fixované (lepené) nemůže být poskytnutá
záruka.
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