
 

 

 

Onderhoudsadvies: 
 
Een goed onderhoud van uw handgemaakt vloerkleed zorgt ervoor dat het er jaren uit ziet zoals op de 
dag van aankoop. 
 
Algemene zorg: 
 
De eenvoudigste en meest voorkomende stappen zijn onder meer stofzuigen en het verwijderen van 
vlekken, evenals verschillende preventieve maatregelen.  
 
Door minimaal een keer per week grondig te stofzuigen houd u het vloerkleed goed. 
 
Let op: alleen stofzuigen met een plat mondstuk (zonder een borstel). Stof en vuil deeltjes kunnen dan 
efficiënt en effectief worden verwijderd, voordat ze zich aan het vloerkleed vasthechten. Voor 
optimale resultaten moet u de stofzuigerzak legen indien hij meer dan half vol is. 
 
Ook het vloerkleed om zijn eigen as draaien helpt. Op deze manier kunt u zelf zorgen voor een 
consistent beeld van verschijning. Draai een dubbelzijdig vloerkleed meerdere malen per jaar, zodat 
een zelfreinigend effect optreedt.  
 
In de loop van het gebruik kunnen wolvezels en zelfs bosjes wol zich losmaken.   Dit is kenmerkend 
voor hoogwaardige, handgemaakte vloerkleden. Gelieve deze niet uit te trekken! In plaats daarvan, 
knipt men de uitstekende einden van de wol uit aan de voet van het tapijt met behulp van een schaar. 
 
Voor vlekverwijdering is snel ingrijpen de sleutel tot succes. Onmiddellijk absorberen van vloeistoffen 
met keukenpapier of een absorberende doek. Verwijder het vaste vuil met de achterkant van een mes 
of lepel. 
  
Behandel de vlek met een vlekkenverwijderaar, die: 
 
- geschikt is voor wol 
- een neutrale pH-waarde 
- uitdrukkelijk bruikbaar is voor vloerkleden 
- geen kleverige resten achterlaat 
 
Let op de instructies van de fabrikant van de commercieel beschikbare producten. 
  
Huishoudelijke artikelen, zoals soft zeep, neutrale zeep, terpentine, benzine of vlekkenverwijderaar 
die alleen is bedoeld voor kleding mag niet worden gebruikt. 
 
Als uw vloerkleed erg vuil is, raden wij u contact op te nemen met een professionele vloerkleed 
specialist. 
Volg deze aanbevelingen en uw vloerkleed zal u dankbaar zijn met een lang leven en een decoratieve 
uitstraling! 


