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GRATULERER MED DITT
NYE TEPPE FRA EGE
Hos egetepper produserer vi kvalitetstepper. Med riktig vedlikehold og rengjøring vil
teppet beholde utseendet og sine gode egenskaper i mange år, samtidig som du får
et sunt inneklima.
Service- og vedlikeholdsanvisningen beskriver hvordan du bør vedlikeholde tepper fra
egetepper. Les anvisningen, og følg den nøye. Da får du maksimal glede av det nye
teppet ditt.

KO N G E L I G H O F L E V E R A N D Ø R

Ege Carpets A/S
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MONTERING
Når teppet ditt fra ege monteres med optimalt hensyn til teppets
konstruksjon og design, har det tydelig innvirkning på både teppets
utseende og levetid. Riktig montering sikrer nemlig en penere og mer
slitesterk teppeløsning.

Vi anbefaler at du velger en ege-sertifisert gulventreprenør, som har fått opplæring i
bruk av de beste metodene og verktøyene for montering av teppene våre.
Mangelfull montering kan føre til forskjellige problemer, for eksempel:
Dårlige skjøter – frynsete skjøter – manglende mønstertilpasning – buler – dårlig tilskjæring mot vegg – lukt fra gulvlimet som er brukt – manglende vedheft – krymping, og så
videre.

Forhold ved montering
For å oppnå best mulig resultat bør det nye teppe fra ege ditt monteres etter anvisningene som er beskrevet i monteringsveiledningen. I forbindelse med montering av
teppet bør du være oppmerksom på en rekke spesielle forhold:
• Teppet skal hellimes. Det er mulig å få lim som slipper lett og gjør det enklere og
raskere å fjerne teppet på et senere tidspunkt, samtidig som det beskytter undergulvet. Kontakt gulventreprenøren eller egetepper hvis du ønsker mer informasjon om
dette.
• Unngå så langt mulig skjøter på de mest utsatte steder som for eksempel ved døråpninger, i inngangspartier og under kontorstoler med hjul.
• Tepper i trapper bør avsluttes med en trappeforkant.
• Etter at det er lagt og før det tas i bruk, bør teppet beskyttes mot skader og tilsmussing fra gangtrafikk og håndverkere som kommer etter. Omfang av og type tildekking
vil avhenge av type belastning, trafikkintensitet og om man kan forvente tørr eller
våt belastning. Bruk bare diffusjonsåpne materialer – tildekking med plast og papp
anbefales ikke.
• Møbler, inventar med mer må ikke plasseres på teppet før gulvlimet er helt tørt og
herdet. Det bør beregnes en tørketid på cirka 1 døgn. Hvis møbler eller lignende
plasseres på teppet før gulvlimet er helt tørt, kan det medføre synlige trykkmerker.
OBS!
Mislighold av eller avvik fra egeteppers leggeanvisninger kan medføre skader som ikke
dekkes av egeteppers garanti.

Du finner en oversikt over ege-sertifiserte gulventreprenører på ege.dk
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VEDLIKEHOLD
Korrekt og regelmessig vedlikehold er nødvendig for
å forlenge levetiden på ditt nye teppe fra ege, bevare
utseendet og sikre et sunt inneklima.

Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en profesjonell servicepartner til løpende
vedlikehold og rengjøring av teppet, som benytter vedlikeholdsmetoder og -midler
som er testet og godkjent av Carpet and Rug Institute med et «Seal of approval».
Mangelfullt eller feilaktig vedlikehold og rengjøring kan dessuten forårsake en rekke
problemer som for eksempel:
Dårlig rengjøringskvalitet – misfarging – lange tørketider – lukt – rask tilsmussing – kjemikalierester i teppet – dårlig inneklima – delaminering av teppets bakside – buler – krymping, med mer.

Vedlikeholdsprogram
Før teppet legges, anbefales det å utarbeidet et vedlikeholdsprogram med
hensyn til faktorene som krever spesiell oppmerksomhet. Dette er faktorer som budsjett, bemanning og spesielt utsatte områder. Derfor rådes vedlikeholdspersonell til å:
• innhente en detaljert grunnplan over bygning og rom
• identifisere områdene som er spesielt utsatt for smuss:
• Inngangspartier og andre belastede områder hvor smuss fra ute samler seg, og overganger fra harde gulvbeleggtyper.
• Belastede områder hvor konsentrasjonen av gangtrafikk er høy, blant annet døråpninger, trappeoppganger og områder ved vann- og kaffeautomater.
• Hovedtrafikkområder hvor det er høyest konsentrasjon av gangtrafikk.
Et komplett og effektivt vedlikeholdsprogram bør inneholde følgende tre vedlikeholdskategorier: forebyggende vedlikehold, daglig vedlikehold, og regelmessig rengjøring av teppet. Med et vedlikeholdsprogram oppnår du et vedlikehold som er tilpasset
det enkelte teppe og lokale forhold. Formålet med programmet er å sikre et pent teppe
hver dag – til en fornuftig pris.
Et vedlikeholdsprogram består helt konkret av:
• plan for støvsuging
• vedlikeholdsplan
• rengjøringsplan
• arbeidsplan
• kostnadsoversikt
OBS!
Mislighold av eller avvik fra egeteppers vedlikeholdsprogram kan medføre skader som
ikke dekkes av egeteppers garanti.

Smussforebyggende tiltak
Det er viktig at det allerede i prosjekteringsfasen etableres en effektiv rengjøringssone i
bygningen eller rommet hvor teppet skal legges. Rengjøringssonen skal forhindre at
smuss blir dratt inn på teppet. En effektiv rengjøringssone vil ikke bare skåne gulvbelegget, men også redusere rengjøringskostnadene.
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En rengjøringssone som grenser mot utearealer, bør starte med en avskrapningsmatte
som i første omgang skal hindre at grove partikler dras inn på teppet. Deretter skal en
rengjøringsmatte holde tilbake fuktighet og mindre partikler. Det bør dessuten legges
en rengjøringsmatte ved øvrige smussbelastede områder som for eksempel mellom
fabrikk og kontor, mellom kjøkken og restaurant samt ved og i heiser.
For å oppnå et så effektivt resultat som mulig bør rengjøringssonen være minst 6–7
skritt lang. Rengjøringssonene bør dessuten støvsuges daglig med et roterende børstemunnstykke. Munnstykket bør rengjøres grundig med jevne mellomrom for å sikre
maksimal oppsuging av fuktighet og smuss. Gapa lamellmatter og Amtico Entryway
anbefales til rengjøringssoner.
Daglig vedlikehold – støvsuging
Støvsuging er et av de viktigste elementene i et effektivt og økonomisk vedlikeholdsprogram. Daglig støvsuging kan fjerne mer enn 80 % av alt tørt smuss fra teppet. Støvsuging av teppet bør planlegges etter hvor mye smuss som potensielt kan samle seg i
det aktuelle området.

Vi anbefaler følgende støvsugingshyppighet:
Områder med høy trafikk: Daglig
Områder med middels trafikk: To ganger i uken
Områder med lett trafikk: 1–2 ganger i uken

Anbefalte støvsugere
Støvsugere med høy effekt har stor betydning for effektiviteten og luftkvaliteten i inneklimaet.
Støvsugere som fjerner støv og smuss effektivt og som samtidig holder støvet inni
støvsugeren, har stor betydning når det gjelder å holde teppet rent. Disse støvsugertypene bidrar samtidig til å forlenge teppets levetid.
Det finnes mange ulike støvsugertyper, som alle har sine fordeler og ulemper. Ifølge
våre anbefalinger er det en rekke viktige egenskaper du bør ta hensyn til ved valg av
støvsuger:
• Hvor effektiv støvsugeren er til å fjerne støv og smuss.
• Støvsugerens evne til å holde støvet inni støvsugeren, slik at det ikke blåses ut i rommet igjen.
• Endring av teppets utseende som følge av gjentatt støvsuging.
Det uavhengige amerikanske «Carpet and Rug Institute» utfører en rekke tester av støvsugere. Støvsugerne testes med hensyn til ovennevnte egenskaper, og de som blir

Du finner en fullstendig liste over anbefalte støvsugere på carpet-rug.org
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godkjent, blir tildelt merket «Seal of approval». Støvsugere med «Seal of Approval» anbefales til produktene fra egetepper.
Hvis utblåsingsdelen på støvsugeren har et mikrofilter (HEPA-filter) montert, kan mengden partikler som slipper ut av støvsugeren, reduseres drastisk. Støvsugere med et
godt og effektivt HEPA-mikrofiltersystem sørger for at fint støv ikke følger med utblåsingsluften og dermed påvirker inneklimaet. HEPA-filtersystemet, som er utviklet i
samarbeid med Astma- og Allergiforbundet, fanger opp 99,997 % av alle partikler fra
pollen, støv, dyrehår og lignende.
Daglig vedlikehold – flekkfjerning
Flekker som stammer fra søl, kan fjernes hvis de håndteres umiddelbart. Så snart det
søles, bør væsken suges opp med en hvit klut. Fortsett denne behandlingen inntil væsken er helt absorbert.
Til rengjøring av flekker anbefaler vi profesjonelle rengjøringsmidler. Ved bruk av andre
rengjøringsmidler bør du følge angitte anvisninger og ta de nødvendige forholdsregler.
Lette oppsugingsmaskiner kan brukes i tilfeller som krever en mer effektiv behandling.
Disse maskinene egner seg til etterskylling og oppsuging av væskesøl. Det er viktig å
følge produsentens anvisninger, slik at garantiene ikke blir ugyldige.

Anbefalte flekkfjerningsmidler
Det finnes en rekke forskjellige rengjøringsmidler som kan brukes til å fjerne flekker.
Når du skal velge et flekkfjerningsmiddel, bør du ta hensyn til følgende viktige kriterier:
• Middelets evne til å fjerne flekker.
• Tendens til ny tilsmussing etter rens.
• PH-verdi.
• Innholdet av optisk hvitt.
• Hvordan middelet påvirker fargen på teppet.
OBS!
Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side
15.
egetepper anbefaler disse universelle flekkfjernerne, som brukes til de vanligste flekktypene:
Produsent: Type:
ege
ege flekkfjerner – universell flekkfjerner
Chem-Dry
Chem-Dry Stain Extinguisher – universell flekkfjerner
		
Chem-Dry Professional Spot Remover – universell flekkfjerner
		
Chem-Dry Grease and Oil Remover – til fete og oljeholdige flekker

Du finner også andre godkjente flekkfjernere på carpet-rug.org og på side 14 i denne bruksanvisningen
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FLEKKVEILEDNING – FØRSTEHJELP

1. Fjern løstsittende smuss
Ved ferske flekker fjerner du først løse rester. Deretter suger du opp væsken med en tørr,
hvit klut eller fargeløst tørkepapir. Det er viktig å ikke gni på flekken. I stedet bør flekken
klappes vekk. Inntørkede eller konsentrerte flekker behandles med børste og støvsuger.
2. Løs opp med lunkent vann
Lunkent vann (uten såpe, vaskepulver, oppvaskmiddel eller lignende) er neste trinn.
Klapp området forsiktig med en våt klut, og sug deretter opp så mye av væsken som
mulig ved å «klappe» med en tørr, hvit klut. Dryss deretter potetmel på flekken og la det
tørke i et døgn før du støvsuger det opp.
3. Teppeflekkfjerner
Hvis flekken ikke kan løses opp med vann, må du gå videre og bruke en
universell flekkfjerner (du finner anbefalte flekkfjernere på side 10). Du finner nærmere
anvisninger på emballasjen til det aktuelle produktet.
4. Spesialmidler
Hvis ingen av de tre stegene i «førstehjelpen» over virker, krever flekken behandling med
et spesialmiddel. Generelt gjelder det at bruks- og doseringsanvisningene må følges
nøye samt at behandlingen ikke bør utføres på fuktige områder. I stedet bør du la området tørke før påføring av spesialmiddelet. Hvis behandlingen etterlater striper, kan det
skyldes at teppet er generelt skittent og derfor trenger rensing. Hvis flekken dukker opp
igjen etter avsluttet behandling, skyldes det som regel enten at det er igjen rester av
flekkfjerningsmiddel eller selve flekken i teppet. Området bør da behandles igjen etter
retningslinjene som er beskrevet under steg 3.
Den første gangen du bruker et nytt rengjøringsmiddel eller en ny flekkfjerner på teppet,
må du undersøke om middelet kan skade teppet. Skader kan oppstå som følge av avsmitting, misfarging, bleking eller oppløsning. Derfor anbefales det å prøve både rengjøringsmiddelet og flekkfjerneren på et område på størrelse med et frimerke. For eksempel
i et hjørne, under en radiator eller lignende. Prøven utføres med angitte doseringer og
virketider.
Viktig
Flekken skal alltid bearbeides fra ytterkant og inn mot midten. For å hindre at det rensede
området fort blir tilsmusset igjen etter behandlingen er det viktig å skylle godt og suge
opp rester av flekkfjerningsmiddelet. Ved flekkfjerning av større områder er det en fordel
å bruke en ekstraksjonsmaskin.
Jo raskere du reagerer med hensyn til flekker, desto større er sjansen for at flekken fjernes med godt resultat. Merk at visse typer flekker er svært vanskelige å fjerne, og at slike
flekker synes bedre på et lyst og ensfarget teppe enn på et tilsvarende mørkere og mer
mønstret teppe.
Noen typer flekker, som for eksempel kaffe, te, mineralvann og rødvin, kan fortsatt være
synlige etter rensing med universalflekkfjerner eller spesialmiddel på grunn av etterlatte
fargerester. Slike fargerester kan ofte med hell fjernes med et spesielt blekeprodukt (les
mer under beskrivelsen av flekkfjerningsmidler på side 14).
OBS!
Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side 15.
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FLEKKFJERNINGSNØKKEL
Hvis du ikke klarer å fjerne flekken ved hjelp av trinn 1-3 i førstehjelpen,
følger du flekknøkkelen nedenfor. Bruk bare rene, hvite kluter.

Asfalt
Bløt opp flekken med margarin i ca. ½ døgn. Fjern deretter flekken med så lite renset bensin som mulig.

Gips
Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å
bruke et tørrensemiddel.

Aske
Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å
bruke et tørrensemiddel.

Gress
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Avføring
Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter.
Klapp deretter med vann tilsatt et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.
Beis
Hvis beisen er vannbasert, renses flekken med en klut lett oppvridd i vann. Er beisen oljebasert, renses flekken med en klut fuktet med rødsprit.
Blekk
På syntetiske tepper klapper du med en klut fuktet med salmiakksprit 8 %. På tepper som inneholder ull, klapper du med en
klut fuktet med vann. Eventuelle fargerester blekes med eges
blekeoppskrift.
Blod
Sug straks opp og klapp med en klut oppvridd i kaldt vann tilsatt
2 ss salt per liter vann.
Bonevoks
Klapp med en klut fuktet med white spirit.
Celluloselakk og -lim
Klapp med en klut fuktet med aceton.
Egg
Klapp med en klut oppvridd i lunkent vann tilsatt salmiakksprit.
Bruk ½ dl salmiakksprit 8 % til 2 ½ liter vann. Klapp deretter med
rent vann og til slutt med tørre kluter.
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Harpiks
Klapp forsiktig med en blanding av like deler white spirit og
rødsprit.
Is
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.
Kaffe
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
Kulepenn
Klapp med en klut fuktet med rødsprit.
Lampeolje
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.
Leppestift
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.
Likør
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
Maling
Hvis malingen er vannbasert, følger du først trinn 1-3 i førstehjelpen. Maling basert på løsemiddel fjernes med det middelet som
er anbefalt på emballasjen.
Mascara
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.
Matkulør
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Fett
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Matolje
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Fløte
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Mineralvann
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Fruktsaft
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Motorolje
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Murestøv
Unngå å bruke væsker på flekken. Etter støvsuging er det smart å
bruke et tørrensemiddel.

Sot
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Neglelakk
Klapp med en klut fuktet med aceton.

Stearin
Fjern så mye som mulig med for eksempel en sløv kniv og støvsug samtidig. Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Olje - svart smøreolje
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Te
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.

Oppkast
Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter.
Eventuell lukt fjernes med et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.

Tjære
Bløt opp flekken med margarin i ca. ½ døgn. Fjern deretter flekken med så lite renset bensin som mulig.

Rust
Behandle flekken med et spesialmiddel for rustfjerning som er å
få i vanlig handel. Følg bruksanvisningen.
Rødbetesaft
Behandle flekken med natriumditionit. 1 ts løses opp i 1 kopp lunkent vann. Klapp flekken med oppløsningen. Klapp deretter med
vann og tørre kluter.
Saus
Klapp med en klut fuktet med renset bensin. Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
Silikon
Hvis silikonet ikke er tråkket ned i teppet, lar du det være til det
har tørket. Skrap det deretter opp med en sløv kniv. Hvis silikonet
er tråkket ned i teppet, skraper du opp så mye som mulig med en
sløv kniv. Bruk eventuelt silikonfjerner, men ikke på tepper som
inneholder polyamid. Følg bruksanvisningen nøye.
Sjokolade, sjokoladeis
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.
Skosverte
Klapp med en klut fuktet med renset bensin. Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
Smør
Klapp med en klut fuktet med renset bensin.

Tomatketchup
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
Trebeskyttelsesmidler
Vannbaserte produkter: Følg trinn 1-3 i førstehjelpen.
Produkter basert på løsemiddel fjernes med det middelet som er
anbefalt på emballasjen.
Tusjpenn
Hvis pennen er vannbasert, klapper du med en klut lett oppvridd
i vann. Er pennen spritbasert, klapper du med en klut fuktet med
rødsprit.
Tyggegummi
Legg en pose med is på flekken til den blir hard. Fjern så mye som
mulig, for eksempel med en sløv kniv og klapp med en klut fuktet
med renset bensin.
Urin
Fukt flekken med like deler vann og hvit husholdningseddik. Etter 10 minutter klapper du vekselvis med fuktige og tørre kluter.
Klapp deretter med vann tilsatt et desinfiseringsmiddel uten blekemiddel.
Veisalt
Skjolder fra veisalt fjernes med ekstraksjonsmaskin. Bruk en blanding av 15 liter vann og 1 liter eddiksyre 25 %.
Vin
Eventuelle fargerester blekes med eges blekeoppskrift.
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FLEKKFJERNINGSMIDLER
I flekknøkkelen vår bruker vi en rekke forskjellige rensemidler.
Vi har laget en liste med informasjon om midlene vi anbefaler når du
skal rengjøre ditt teppe fra ege.

Aceton
Er svært brannfarlig. Ikke pust inn dampen.
Rensebensin
Er svært brannfarlig. Ikke pust inn dampen.
ege blekeoppskrift
• Ta på deg plast- eller gummihansker før du begynner
(hydrogenperoksid kan gi midlertidige hvite flekker på fingrene).
• Hell 5 ml salmiakksprit 25 % i en sprøyteflaske.
• Deretter tilsetter du 100 ml hydrogenperoksid 10 %.
• Rist flasken forsiktig, slik at væskene blir blandet.
• Spray væsken på flekken til den er våt.
• Når området er tørt igjen, vil flekken være bleket bort (middelet «brukes opp» av seg
selv, og du trenger derfor ikke å fjerne det).
• Du kan gjenta behandlingen ved behov.
OBS!
Ikke bland mer enn du skal bruke med det samme (blandingen er ikke holdbar over natten). Overskytende blanding avhendes umiddelbart etter bruk. Ferdig blandet væske
må ikke oppbevares i en lukket beholder, da det kan oppstå overtrykk i beholderen.
ege flekkfjerner
Et vannbasert og effektivt universelt flekkfjerningsmiddel som fjerner de aller fleste flekker. Spør hos din nærmeste teppeforhandler.
Husholdningseddik
Bruk hvit husholdningseddik. Eddik kan irritere øyne og hud.
Rødsprit
Denaturert etanol. Sprit er svært brannfarlig.
Rodalon
Et desinfeksjonsmiddel.
Petroleum
Velg den luktfrie varianten. Petroleum er brannfarlig og kan etterlate en fettaktig flekk,
som fordamper etter kort tid. OBS! Hvis teppet ikke er limt, kan det behandlede området
bule opp forbigående.
Salmiakksprit
Den kjemiske betegnelsen er ammoniakkvann, men i handelen er ofte betegnelsen salmiakksprit. Fare for etsing, ikke kom i kontakt med væsken.
White spirit
Mineralsk terpentin. Er svært brannfarlig, og farlig å innånde. Terpentin kan etterlate en
fettaktig flekk, som fordamper med tiden.
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OBS!
Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. I tillegg kan det
finnes andre produkter som inneholder aggressive kjemikalier som kan skade teppefargene. Det kan finnes produkter hvor skaden først blir synlig etter et par dager – eller
måneder. Slike skader vil vanligvis være permanente.
Eksempler på slike produkter kan være:
• Klorholdige blekemidler
• Midler til bekjempelse av sopp
• Kjemikalier til svømmebasseng
• Flis-, toalett-, avløps- og ovnsrens
• Luftrensere (inkludert produktet «R5» fra JohnsonDiversey, som ofte brukes på hotellrom, kan skade tepper og bør ikke brukes)
• Syrer og baser
• DMSO (dimetylsulfoxid)
• Kremer som inneholder benzoylperoxid
• Fargestoff i matvarer
• Insektmiddel
• Etodolac og desinfeksjonsmidler
• Plantegjødsel
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RENGJØRING
Det finnes mange forskjellige systemer for vedlikehold og rensing av
tepper. Vi anbefaler at du bruker en eller flere av disse metodene,
som er testet og godkjent for produkter fra egetepper.

Du bør stille krav til vesentlige forhold i forbindelse med rengjøring av tepper:
• Rensemaskinens evne til å fjerne smuss på en effektiv måte.
• Endringer i utseende som følge av gjentatt rengjøring.
• Restfuktighet i teppet etter bruk av våtrensing.
• Ny tilsmussing etter rensing.
• Hvordan rensemiddelet påvirker teppets fargeekthet.
• Rensemiddelets Ph-verdi.
• Rensemiddelets innhold av optisk hvitt.

Anbefalte rengjøringsmetoder
Rensemidler, maskiner og metoder som er merket «Seal of Approval», er godkjent til
bruk produkter fra egetepper. Listen over godkjente midler og maskiner («Seal of Approval») finner du på carpet-rug.org. For å sikre optimalt vedlikehold av teppene sertifiserer og anbefaler vi en rekke rensefirmaer som benytter anerkjente rengjøringssystemer, og som oppfyller våre tilleggskrav om blant annet opplæring og geografisk
dekningsområde.
OBS!
Ikke bruk klorholdige midler eller midler som inneholder blekemidler. Les mer på side 15.
Chem-Dry®
egetepper anbefaler Chem-Dry-metoden for regelmessig rengjøring. Metoden bygger på en helt unik renseprosess som verken er allergifremkallende eller inneholder
løsemidler. Ved hjelp av en kombinasjon av varme og karbonisering løser rensemidlene
opp smusset som har samlet seg i teppet. En sterk, pH-nøytral og kullsyreproduserende løsning, som inneholder vann, påføres på teppet. Løsningen er 60–75 grader varm,
og den løser opp smuss, som suges opp. Deretter kan man eventuelt ettertørke med
en bomullsrondell. https://www.chemdry.no/kontakt/
Drier. Cleaner. Healthier.™

Ångtvättbilen
Ångtvättbilen har en unik egenutviklet tepperensemaskin. Mer enn 20 års erfaring med
dyprensing av flere millioner kvadratmeter ulike tepper gir stor trygghet for rene gulv,
og det har gjort Ångtvättbilen til markedsleder i Norden. Metoden innebærer at teppene kan skylles med vann opp til 90 grader, samtidig som et kraftig vakuum suger opp
skittent vann og alle såperester. Ångtvättbilen kan med denne metoden rense flere
tusen kvadratmeter på en helg. Tørketiden er mellom 2 og 6 timer, og etterlater alltid
rene tepper. https://angtvattbilen.se/no/

Egenskapene testes av «Carpet and Rug Institute», og når de enkelte produktene godkjennes, tildeles
de merket "Seal of Approval"
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Anerkjente rengjøringsmetoder
Host® og Millicare®
Tørrens er en alternativ rengjøringsmetode som kan benyttes når teppet ikke rekker å
tørke før det igjen blir utsatt for gangtrafikk etter rengjøring.
Etter rengjøring
Etter rengjøring kontrolleres teppet med hensyn til flekker eller rester av smuss som
ikke ble
fjernet under rengjøringen. Eventuelle rester av flekker eller smuss må etterbehandles.
Etter endt rengjøring anbefaler vi at man ikke går på teppet før det er helt tørt. Teppet
bør også være tørt før møbler settes på plass igjen, ettersom stolbein og lignende risikerer å smitte av på det våte teppet.
Husk å registrere fullført rengjøring bakerst i denne service- og vedlikeholdsanvisningen.
OBS!
Unngå å impregnere et teppe fra ege med antistatiske midler.
Teppet inneholder ledende fibrer som gjør teppet permanent antistatisk. Det er derfor
ikke nødvendig å impregnere med antistatiske midler. Antistatiske midler kan derimot
være direkte skadelige for teppet, ettersom de kan tiltrekke seg smuss hvis de påføres
i ukontrollerte mengder.
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