LW NÅLEFILT
Lindau/Merlin nålefilt
FIBREBONDED
Kære kunde. For at få længst mulig glæde af dette kvalitetstæppe, bør følgende
rengørings- og plejeanbefaling følges.
I det omfang disse anbefalinger omfatter henvisninger til rengøringsmidler,
-maskiner og -redskaber, skal man følge de enkelte
fabrikanters anvisninger.

Almindelige rengøringsprincipper
Når man skal vælge det rigtige tæppe, gælder det først og fremmest
om at tage hensyn til de faktorer, der påvirker tæppets senere
pleje. Modstandsevnen overfor tilsmudsning afhænger f.eks.
af farven og fibertypen. Tæppets bagside og lægningsmetoden
er afgørende for den rengøringsmetode, der skal bruges.
Endelig spiller relevante smudsforebyggende foranstaltninger ved
bygningens indgange og i gangarealer en væsentlig rolle, når det
drejer sig om at forebygge tilsmudsning af gulvbelægningen.

Smudsforebyggende foranstaltninger
Man kan undgå en stor del af den tilsmudsning, der normalt sker,
ved at etablere ”smudssluser” foran indgange og på de steder,
man skal igennem for at komme hen til elevatorer og rulletrapper.
Et effektivt område med smudsforebyggende foranstaltninger bør
være så stort, at man bliver nødt til at gå nogle skridt i området
og ikke blot kan gå forbi. Erfaringerne viser, at et område til opfangning
af snavs og smuds med en længde på ca. fem meter vil
opfange ca. 90 % af den snavs, der bæres med ind.
Det kan anbefales at anbringe en grov gummimåtte, rullebørster
eller riste ude foran indgangspartiet, som kan absorbere snavs
og smuds.
Inde i bygningen betræder man en løber eller andre smudsforebyggende
foranstaltninger i indgangsområdet. Materialet er alene
udviklet til dette formål og optager også fugt. For at undgå, at de
omkringliggende områder tilsmudses på grund af overmætning af
smudsmåtter og -løbere etc., skal disse renses eller skiftes ofte.

1. BYGGERENGØRING
Byggerengøringen bør om muligt i første omgang gennemføres
som „tørrengøring“ ved hjælp af en kraftig støvsuger.
Vi fraråder her en ekstraktionsrengøring.
En velegnet pletfjerner skal først anvendes målrettet.
Derefter kan man hvis nødvendigt udføre en pulverrengøring,
som giver alle fordele: Der overføres meget lidt fugt til belægningen;
det er ikke nødvendigt med lange tørretider; den rengjorte
flade kan straks betrædes; der er ingen fare for ekstra
krympning af belægningen; mulig som intensiv rengøring ved
løbende drift.

2. DAGLIG RENGØRING
Den daglige rengøring er afgørende for nålefiltstæppets renhed
og afgør, hvor ofte en mellem- og intensiv rengøring er nødvendig.
Denne rengøring foretages daglig med en effektiv støvsuger.
Støvsugning er teknisk set en meget enkel proces, men man bør
alligevel være opmærksom på visse regler:
− Støvsugeren skal være egnet til tekstilgulvbelægninger.
− Støvsugeren må ikke bevæges for hurtigt hen over gulvbelægningen,
da den ønskede sugeeffekt da vil udeblive.
− Den bedste metode er en dobbelt støvsugning på kryds og
tværs hen over tæppet. På den måde opnår man optimal rengøringseffekt.
− Støvsugerposer og filtrene skal udskiftes rettidigt.

Lindau/Merlin nålefilt
RENGØRINGS- OG PLEJEANBEFALING FOR VEDLIGEHOLD AF
NÅLEFILT
2.1. PLETFJERNING
Pletfjerning hører med til regelmæssig pleje af nålefiltstæpper.
Fibrene er i dag lavet sådan, at man næsten altid opnår et godt
resultat ved behandling af pletter.
Det giver sig selv, at en plet bedre og lettere kan fjernes, jo
friskere den er!!
Hvis ikke man sørger for at fjerne pletten omgående, vil den substans,
der forårsager pletten, trænge dybt ned i slidlaget, og den
kan endda ændre fibrene kemisk, så det ikke længere er muligt at
fjerne pletten.

2.2. ARBEJDSGANG VED
PLETRENSNING
1. Rester af det spildte, fl ydende og tyktflydende substanser
fjernes med en ske. Bearbejd altid pletten fra yderkanten mod
midten.
2. Væske duppes af med en ren, hvid bomuldsklud eller køkkenrulle.
3. Fjern pletten med en klud eller svamp og koldt vand. Bearbejd
altid pletten fra yderkanten mod midten. Gentag om nødvendigt
processen.
4. Dup altid overfladen af nålefiltsbelægningen, undlad at gnide!
Gentag processen, indtil der ikke længere efterlades snavs på
kluden.
5. Skyl efter med klart vand. Overskydende fugt tørres af med en
klud eller køkkenrulle.
6. Dæk den behandlede flade med nogle lag køkkenrulle, læg
noget tungt ovenpå, og lad det tørre. Støvsug til sidst.

3. MELLEMRENGØRING
Afhængig af brug og deraf følgende tilsmudsningsgrad vil en
periodisk mellemrengøring være nødvendig. Dette gennemføres
mellem de nødvendige intensive rengøringer, der skal finde sted
med endnu større intervaller.
Mellemrengøringen har til opgave at fjerne mere genstridigt snavs
og smuds, det ikke har været muligt at fjerne i den daglige rengøring
med støvsugeren.
Man begrænser sig her til de delområder, der er mest snavsede
(fx de mest trafikerede områder i gangarealer og indgangspartier).
Hvis mellemrengøringen gennemføres ordentligt, kan rengøringsomkostningerne
sænkes. Mellemrengøringen kan gennemføres
manuelt eller maskinelt.
Mellemrengøringen kan enten gennemføres ved skum, pulverrengøring
(følg den enkelte leverandørs anbefalinger med hensyn
til virketid) eller runddel-metoden. Børstestøvsugning foretages
grundigt forud for brug af en af de tre metoder.
Følg den enkelte leverandørs anbefalinger ved både manuel og
maskinel pulverrengøring på tekstil- gulvbelægninger.
En gennemvædning af nålefilten bør undgås specielt hvor belægningen
er pålagt dobbeltgulve eller ligger på fugtfølsomme
undergulve.
Vigtigt: Uanset metode vil nålefiltsbelægningen få tilført fugtighed,
og den skal være fuldstændig tør, før den tages i brug igen.
Hvor længe nålefiltstæppet er om at tørre, afhænger af de klimatiske
forhold, der findes under rengøringen samt af mængden af
væske, der sprøjtes ind i tæppet.
Hvis man går på tæppet, mens det stadig er fugtigt, vil det hurtigere
blive beskidt igen!

4.3. EKSTRAKTIONSRENGØRING
Efter grundig forudgående rengøring med støvsuger bliver
nålefiltstæppet vådrenset med en ekstraktionsmaskine og en
renseopløsning. Ved ekstraktionsrengøring bliver vandet med rensemiddel
sprøjtet på tæppet og straks igen suget op via en dyse i
én enkelt arbejdsgang. Afhængig af tilsmudsningsgraden kan det
anbefales at efterskylle belægningen flere gange med klart vand
for at undgå, at der efterlades rester af rensemiddel i tæppet, der
kan få ny snavs til at sætte sig fast igen.
Det er muligt at lave en kombination af denne metode og shamponeringsmetoden.
Nålefilten skal efter sprøjteekstraktionen have
tilstrækkelig tid til at tørre ved god udluftning. Først derefter bør
man igen benytte de rengjorte rum.
En gennemvædning af nålefilten bør undgås, da dette kan bevirke
at man skader undergulv og klæber.
.

6.1. GENERELT
Disse anbefalinger er baseret på vores generelle erfaringer i
praksis og er i overensstemmelse med den nyeste rengøringsteknik,
så vidt det på udgivelsestidspunktet var os bekendt.
Skader opstået grundet fejlbelastning eller misvedligehold er ikke
reklamationsberettiget.
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