Reiniging voorschrift voor de Quattro:
PREVENTIE TIJDENS PRODUCT ONTWIKKELING
Bij de ontwikkeling van onze tapijten is expliciet stilgestaan bij preventieve maatregelen om aanhechting van
vuil te beperken en het reinigen te vereenvoudigen.
Met name de inzet van Antron Lumina en Antron Legacy garens zijn specifiek gekozen vanwege deze
werking. De inzet in combinatie met Teflon maakt dat het garen is beschermd is met een beschermende
laag die water- , olie- en vuilafstotend is.
Deze High Tech garens en bescherming hebben een dergelijke toegevoegde waarde dat wij het verantwoord
achten ook lichtere kleuren in te zetten en hiervoor garant te staan.
Hierdoor is het meeste droge vuil met goed stofzuigen met roterende borstels te verwijderen.

PREVENTIE MAATREGELEN OM VERVUILING TE MINIMALISEREN
Het is mogelijk, om de vervuiling van het tapijt te beperken, door het inlopen van vuil zoveel mogelijk tegen te
gaan. Het in het project binnen brengen van vuil onder schoenen is een belangrijke oorzaak van vervuiling.

PREVENTIE MAATREGELEN BUITEN
Het is nodig om buiten het project aan preventie te doen. Het gaat hier vooral om het onderscheppen van het
grovere vuil onder de schoenen.
Hiervoor komen speciale vuilsluizen met raster voor buiten van de Almelose Borstelindustrie en Coral en
dergelijke in aanmerking.
De afmeting van deze matten moet worden aangepast aan het bezoekers aantal van het project en
omgeving. Minimum afmeting van deze rasters is; gehele breedte van de ingang plus ½ meter aan beide
zijden plus 2 meter in looprichting.
De buiten vuilsluizen moeten frequent met een hoge drukspuit worden geschoond van vuil of zoals
aangegeven door leverancier van betreffend raster.
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PREVENTIE MAATREGELEN BINNEN
Na de vuilsluis buiten, is er nog fijn vuil over dat bovendien vochtig kan zijn.
Om dit zoveel mogelijk af te vangen is een vuilsluis nodig die veel vuil kan opnemen en ook vocht op kan
nemen én ook nog project geschikt is qua houdbaarheid van uiterlijk.
Hiervoor komen alleen speciale polyamide vuilsluizen voor in aanmerking. De beste is Coral FR.
De afmeting van deze vuilsluis is bij voorkeur 6 meter lang over de gehele breedte van de ingang plus een ½
meter.
Deze vuilsluis moet elke dag intensief worden gereinigd met een stofzuiger met roterende borstels.
Tijdens de wintermaanden is er extra aandacht voor de vuilsluis nodig. Er is dan relatief veel ingelopen vocht
en mogelijk ook pekel, dat schadelijk is voor polyamide tapijt. Door de hoeveelheid ingelopen vocht verzadigt
de vuilsluis te snel. Het ondersteunen van de functie door een extra katoenen vuilsluis van Wilhelmina of
Hokatex of dergelijke biedt dan uitkomst.

DAGELIJKS ONDERHOUD
Dagelijks onderhoud dient om het ingelopen en zwevende vuil te verwijderen.
Daarnaast zullen ook de dagelijks veroorzaakte vlekken moeten worden verwijderd.
Voor de dagelijkse reiniging van tapijt, is een krachtige stofzuiger nodig met middel harde borstels. De
afstelling van de borstel dient zodanig te zijn, dat de borstels goed kunnen roteren en op de juiste hoogte zijn
afgesteld. Het stofzuigen dient te gebeuren met de lijnen mee, in het verlengde van de weeflijnen, zodat het
vuil tussen de ribbels ook wordt verwijderd.
Voorkeur voor een dergelijk type stofzuiger:
SEBO type 360 (OF X2) met zwarte borstel S
IVAC model UP 350
VORWERK model VK 122 met borstels ET340
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VLEKKEN VERWIJDEREN
Voor het verwijderen van vlekken staan er enkele goede middelen ter beschikking:
Algemeen vlekken verwijderen:
HOST poeder:
op de betreffende vlek inwrijven en stofzuigen
ChemDry:
op de betreffende vlek spuiten en na 2 minuten uitwrijven met schone doek
TMC 520:
op de betreffende vlek spuiten en na 2 minuten uitwrijven met schone doek
Kauwgom verwijderen door bevriezing met stikstof met zeer lage temperatuur. Kauwgom kapot tikken en
verwijderen met stofzuiger.
De diverse vlekken als inkt, roest, etc. verwijderen met de daarvoor specifiek ontwikkelde middelen. Gebruik
hiervoor professionele middelen verkrijgbaar bij vakhandel of specifieke leveranciers van deze middelen. Na
inwerking van chemicaliën, resten met droge schone doek verwijderen.
Koffie vlekken zijn goed te verwijderen met de allrounder van ChemDry: vlekkenblusser.
Indien koffie net geknoeid is, direct deppen met papier of katoen om zoveel mogelijk te absorberen.
ChemDry inzetten volgens gebruiksaanwijzing fabrikant.

PERIODIEK ONDERHOUD
Periodiek onderhoud is nodig om het vuil dat zich in de loop van de tijd in het tapijt heeft opgehoopt en zich
niet met borstelstofzuigers laat verwijderen, te verwijderen.
Het is de subjectieve beoordeling van de gebruikers die aangeeft, wanneer dit nodig is. Indien dit geen
bruikbaar criterium is, is een van te voren vastgelegd schema te gebruiken.
Voor het periodiek reinigen komt in aanmerking (geen natte systemen gebruiken, zoals sproeit extractie):
Het poeder systeem van HOST.
 De gehele reiniging is nauwkeurig omschreven. Er moet worden gewerkt met de witte borstels.
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BEDRIJVEN VOOR PERIODIEK ONDERHOUD
Wij bevelen voor professionele reiniging aan:
Bright & Clean B.V.
Scheepvaartweg 5
3356 LL Papendrecht
T 078 - 644 0990
F 078 - 644 0991
E info@bright-clean.nl
Meer specifieke informatie kunt u verkrijgen via onze project adviseurs of onze binnendienst.
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