ONDERHOUDSADVIES PROJECTTAPIJT EN KARPET
Dagelijks onderhoud
Dagelijks stofzuigen met een stofzuiger voorzien van een roterende borstel. Voordeel van een
borstelstofzuiger ten opzichte van een normale stofzuiger is dat een roterende borstel de pool
heen en weer beweegt en daardoor tot diept in het tapijt reinigt. Tevens krijgt de pool beter de
gelegenheid zich te herstellen van de dagelijkse belasting.
Verwijderen van vlekken
Met behulp van de Chem-Dry vlekkenblusser zijn veel vlekken te verwijderen. Deze spuitbussen
bevatten koolzuurgas wat het vuil los maakt maar de vezel niet aantast.
Periodiek onderhoud
Wij adviseren de vloerbedekking periodiek te laten onderhouden door een professioneel
schoonmaakbedrijf. De frequentie van het onderhoud is afhankelijk van de gebruiksintensiteit en
mate van vervuiling. LEOXX adviseert de volgende reinigingsmethoden:

- Bonnet methode: met een roterende pad wordt de oppervlaktevervuiling verwijderd.
Deze methode kan ook in combinatie met de Chem-Dry of sproei-extractie methode
worden toegepast.
- Chem-Dry methode: er worden koolzuurbelletjes in het tapijt gespoten welke het vuil los
maken. Deze worden vervolgens weer opgezogen. Bij deze methode wordt zeer weinig vocht
gebruikt waardoor het tapijt weer snel belopen mag worden. Tevens kunnen geen
zeepresiduen achterblijven welke weer vuil aantrekken en vasthouden.
- Sproei-extractie methode: hierbij wordt water met tapijt reinigings vloeistof onder hoge
druk in het tapijt gesproeid, tegelijkertijd wordt het water met het opgeloste vuil met behulp
van borstels ingemasseerd en krachtig opgezogen. Doordat bij deze methode met water
wordt gewerkt zal het tapijt eerst moeten drogen voordat de gereinigde ruimtes weer in
gebruik genomen kunnen worden. Bij sterk vervuilde tapijten zal deze methode met
intervallen moeten worden herhaald tot het gewenste resultaat is bereikt.
Bovenstaand onderhoudsadvies is een algemeen advies. Afhankelijk van de gebruiksintensiteit, aard
en mate van vervuiling en de eisen van de gebruiker kan een aanvullend onderhoudsadvies
noodzakelijk zijn. Wij adviseren u hierover contact op te nemen met uw schoonmaakbedrijf.

