Beste klant,

Gefeliciteerd met de aankoop van Uw Oosters tapijt
bij Vlatex. Wij danken U voor het vertrouwen. Met
Vlatex haalt U kwaliteit en klasse in huis. Ieder stuk is
van eerste keuze en met uiterste zorg afgewerkt.

VERWIJDEREN VAN VLEKKEN

Een vlek op een Oosters tapijt betekent niet
noodzakelijk een ramp. Door zijn struktuur,
natuurlijke vezels en goede kleurstoffen, zullen de
meeste vlekken vrij gemakkelijk te verwijderen zijn
als men er snel bij is.

Als U de volgende tips in acht neemt, zult U jarenlang
zorgeloos van Uw tapijt kunnen genieten.
ALGEMEEN ONDERHOUD
Regelmatig stofzuigen houdt Uw tapijt in optimale
conditie. Stof, zand en dierlijk haar zijn de grootste
vijanden van tapijt. Ze werken als scherpe mesjes in
op de wolvezels. Vermijd echter het krachtig
uitkloppen van het tapijt, daar dit de kettingdraden
kan breken en zo ernstige schade aanrichten.
Binnenshuis kan U grondig stofzuigen, eventueel met
een roterende elektro-borstel, die een zeer goede
dieptewerking geeft (verkrijgbaar als hulpstuk bij de
meeste stofzuigers). Ook kan U het tapijt
buitenleggen met de pool naar beneden, of een
bedauwd of beregend gazon, of op een vers
sneeuwveld.Dan zachtjes maar langdurig kloppen
met de matteklopper. Zo worden tegelijk ook de
kleuren opgefrist. Dit kan men ook doen door een
oplossing te maken van 20% azijn in lauw water, en
deze met een zuivere doek aan te brengen op de
poolharen van het tapijt.
Een effen, vlakke ondergrond is noodzakelijk voor
een lange levensduur van tapijten. Oneffenheden in
de vloer veroorzaken slijtageplekken. Een
onderlegger is in dat geval aangewezen. Om
plaatselijk vroegtijdige slijtage te voorkomen is
regelmatig omdraaien aangewezen.
Wol is veerkrachtig, doch plaats eventueel
beschermplaatjes onder scherpe poten van zware
meubelen.
Platgedrukte plekken en omkrullende randen kunnen
met een stoomstrijkijzer terug in goede vorm
gebracht worden.
Wanneer men een tapijt voor een langere periode
opbergt, moet men het beschermen tegen motten en
andere insekten. Er bestaan in de handel goede
sprays, die niet de hinderlijke geur hebben van de
klassieke motteballen. Het is beter het tapijt op te
rollen dan te vouwen.

natuurlijke vetgehalte van de wol aantasten,
waardoor ze nadien sneller zou vuil worden.

eieren

14328

fruit

154328

Maak ook geen gebruik van tapijtreinigingsmachines
die het tapijt door en door nat maken.
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kauwgom
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koffie
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kogelpeninkt
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lippenstift
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medicamenten
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melk

743258

mosterd
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olie
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onbekende vlek

54328

parfum

5428

roest

1 5 (ontroester) ..

Voor bepaalde vlekken kunt U te rade gaan in de
hierna volgende tabel.
Bij problemen kunt U steeds bij ons terecht voor
advies.

* handel onmiddellijk, gun de vlek niet de tijd om
zicht te laten opslorpen of zich vast te zetten.
* werk vanuit de buitenste rand van de vlek naar het
midden toe.
* overtollige bestanddelen met een lepel wegnemen;
vloeistoffen met katoenen doek of keukenpapier
opnemen

ONTVLEKKINGSTABEL
De vermelde nummers achter elk type vlek komen
overeen met de produkten en behandelingen hierna
beschreven. Het is noodzakelijk de aangegeven
volgorde te respekteren.
1. Overtolligheden wegnemen (vocht, brokken)
2. Witte azijn (verdund 60%, proef nemen)

* produkten altijd eerst even testen op een niet te
opvallende plaats
* het onvlekkingsmiddel op een niet pluizende
katoenen doek aanbrengen, op de vlek deppen, en
naar binnen toe werken

3. Ammoniak (oplossing 10%) of wasbenzine (proef
nemen)

saus

543289

4. Detergent

siroop

428

suiker

143258

teer

578

thee

74328

urine

72428

verf

1 5 (terpentijn) ..

5. Carbontetrachloride of solvent (proef nemen)
* trek indien nodig de poolharen uiteen met de duim
en werk van beneden naar boven

6. Spoelen met water

* deze handelingen herhalen tot de vlek verwijderd is

7. Deppen met katoenen doek of keukenrol

* leg de poolharen met een lichte borsteltrek in hun
oorspronkelijke richting

8. Gewicht plaatsen op absorberend papier of doeken
9. Drogen met haarborstel en opborstelen

* dek de vlek af met absorberend papier en leg er
een gewicht op
* droog na enkele uren de vlek met een haardroger
en borstel lichtjes het poolhaar op

alcohol

74289

ammoniak, alkaliën

7279

bier

74289

bloed
Veel huishoudelijke vlekken kunnen met eenvoudige
huishoudprodukten behandeld worden, zoals witte
zeep of vloeibaar Dreft.

Gebruik voor het algemeen onderhoud geen
detergenten of ontvlekkingsprodukten, daar deze het
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.. 4 2

...7 9
vernis

154328

vetten

15428

voeding
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vruchtesap

1543289

wijn
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zuren
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boter

542368

braaksel

14328

celluloselijm

1 5 (aceton)

chokolade

143258

cocktails

74578

cosmetica

7547328

Veel succes

7348

