Handleiding safeclean onderhoud set
A. Wat na morsen?
1. Eerste of voorbereidende actie: (snel handelen)

VLOEISTOF VLEKKEN
Wijn, thee, koffie,…
Opdeppen met katoenen doek of keuken papier tot er zo goed als niets meer op uw doek / papier komt.
→ regelmatig droog stuk nemen omdat de vlek moet opgezogen worden via absorptie

VASTE OF STROPERIGE STOFFEN
Mayonaise, lijm, zeep, vloeibaar kaarsvet, saus,…
Wegschrapen met soeplepel.
Vlek niet vergroten!

2. Tweede actie: aanmaken reinigingsoplossing & werkwijze

AANMAKEN REINIGINGSOPLOSSING (*)
Pas nu uw reinigingsoplossing aanmaken of neem uw reinigingsoplossing die U eerder aanmaakte
(schudden voor gebruik)
Neem uw DFI onderhoud set.
Maak een oplossing van Tapinex A+B
U voegt 1 zakje Tapinex A+B samen met ongeveer 3 liter warm water.
Vul het bijgevoegde sproeiflesje met de goed gemengde oplossing.

WERKWIJZE
Neem een witte handdoek en maak een prop waarop U de oplossing met behulp van het sproeiflesje
verneveld. (nooit rechtstreeks op het materiaal sproeien!) Doek niet te nat maken enkel bevochtigen!
Wrijf zacht over de vlek zonder te hard te drukken. Ook als is de vlek klein, behandel een grotere zone.
Dit verdeelt de druk en zo voorkomt u schade.
Nawrijven met droog stuk handdoek. Eventueel drogen met haardroger (niet te warm, liefst koud)
Herhaal (eventueel de dag nadien) tot er bijna geen vuil meer op uw handdoek komt.
In 80% van de gevallen zal de vlek / vervuiling verdwijnen.
(Deze werkwijze geldt niet alleen voor het behandelen van vlekken maar ook voor het periodiek
onderhoud van uw tapijten zie B. Regelmatig onderhoud

PROCEDURE SPECIFIEKE VLEKKEN
Vetvlekken
Steeds eerst tweede actie!
Alhoewel Tapinex A+B ook vetten oplost kan een bijkomende nabehandeling met een solvent nuttig zijn.
Voor vetten als olie, mayonaise, saus,.. neemt U witte handdoek en bevochtig een stukje met een
solvent (bijvoorbeeld white spirit of ons DFI solvent)
Wrijf een aantal keer over de vlek zonder de poolharen te beschadigen
Best overlappen om een te hoge druk te vermijden.

Tweede actie herhalen!

Specifieke behandelingen:
Opgedroogd kaarsvet kan U vloeibaar maken door het op te warmen met haardroger of strijkijzer op
laagste stand.
Gebruik bijvoorbeeld wit krantenpapier (boord van de krant)
Strijkijzer op laagste stand, leg de witte strook van de krant op de vlek en ga hier voorzichtig over met
uw strijkijzer tot het kaarsvet smelt en in het papier trekt.
Herhalen tot er niets meer in de krant dringt. Eventueel procedure vetvlekken toepassen

3. Derde actie: (indien van toepassing)
Toch nog niet naar wens?
Sommige vlekken kunnen enkel professioneel verwijderd worden, sommige kunnen niet verwijderd
worden.
Maak een afspraak voor een professionele behandeling.
Een goede voorbehandeling gebruik makend van de safeclean onderhoud set zal een professionele
nabehandeling aanzienlijk makkelijker maken en de kans op een perfect resultaat enorm vergroten!

B. Regelmatig onderhoud
Uw reinigingsoplossing aanmaken: zie (*)
Wrijf zacht over de meest belaste zones (loopzones)

