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Verzorging
Van Besouw tapijt wordt ontworpen en vervaardigd om lang mee te gaan. Mooi en duurzaamheid gaan in ons
tapijt goed samen. Toch heeft ook het beste tapijt goede verzorging nodig om mooi te blijven. Daarom is dit
advies belangrijk. Een handleiding voor gedegen verzorging.

Elk tapijt wordt vuil
Tapijt bestaat uit poolmateriaal dat verankerd is in een gronddoek. De pool zelf bestaat uit lussen, uit gesneden
pooldraden ofwel een combinatie hiervan. Een tapijt kan heel verschillend uitgevoerd zijn. De pool kan vlak
of onregelmatig zijn, maar ook hoog of laag. Er zijn tapijten met een losse poolstructuur of juist met een hele
dichte pool. Bij het ene tapijt wordt vuil gemakkelijker tussen de vezels opgenomen dan bij het andere tapijt.
Maar uiteindelijk wordt elk tapijt in het gebruik vuil. En natuurlijk wordt een licht gekleurd tapijt eerder zichtbaar
vuil dan een tapijt dat juist een donkere kleur heeft. In dit boekje geven wij u verzorgingsadviezen en tips om
onnodige vervuiling te voorkomen. Zo geniet u optimaal van uw Van Besouw tapijt.

Vervuiling: hoe te voorkomen
Het antwoord is simpel: door zo goed mogelijk te voorkomen dat vuil in aanraking komt met tapijt. Dit kunt u
het beste doen met een goed entreetapijt, waarin het vuil van de schoenen wordt opgenomen als u van buiten
komt. Een goed entreetapijt werkt op twee manieren: hij heeft een borstelende vochtabsorberende werking.
Een kokosmat bijvoorbeeld borstelt wel het grove vuil van uw schoenen, maar heeft geen vochtabsorberende
werking. Vooral bij slecht weer is het verstandig een extra vochtabsorberende mat aan uw entreetapijt toe te
voegen. Want juist vocht veroorzaakt snel een zichtbare vervuiling. Denk hierbij ook aan de overgangen vanaf
harde vloeren naar tapijt. 

Verzorging: hoe en wanneer
Vuil dat ondanks het entreetapijt toch in het tapijt terecht komt, zal weer verwijderd moeten worden. In eerste
instantie door een goede dagelijkse verzorging. Daarbij speelt ook het op de juiste manier verwijderen van
vlekken een rol. Op langere termijn kunt u te maken krijgen met periodieke verzorging. Wij zullen deze drie
facetten onder de loep nemen.

Dagelijkse verzorging
Regelmatig en grondig stofzuigen is het allerbelangrijkste verzorgingsadvies. Vuil 
krijgt dan geen gelegenheid zich vast te zetten aan en tussen de vezels van de 
pool en is nog vrij goed te verwijderen. Het is logisch dat de meest gebruikte 
plaatsen van het tapijt (zoals de entree, de ‘loop’ en de vloer voor zitplaatsen) om 
extra verzorging vragen. Door regelmatig stofzuigen blijft ook de structuur van uw 
tapijt beter behouden. Het beste resultaat met de minste inspanning bereikt u 
met een stofzuiger met een draaiende elektrisch aangedreven borstel. Zo’n borstel bestaat uit een liggende cilinder 
waarop spiraalvormig borstelharen aangebracht zijn. Heeft uw stofzuiger een vaste borstel, dan moet u met rustige 
bewegingen stofzuigen, zodat de stofzuiger gelegenheid krijgt het vuil op te nemen. Stofzuigen met een glad mond-
stuk verwijdert wel zichtbare tapijten of snippers, maar voegt niets toe aan de onderhoud van het tapijt. Een paar 
basisregels:
-  Stofzuig elk tapijt van het begin af aan regelmatig
-  Vervang de stofzak op tijd want als hij te vol is, zuigt de stofzuiger niet goed meer
-  Gebruik bij de intensief gebruikte plaatsen zonodig de kleine zuigmond. Een goed uitgevoerde stofzuigbeurt 
  voorkomt onnodige verarming van uw tapijt.

Vlekken: de juiste behandeling
Oude vlekken zijn moeilijker te behandelen dan verse vlekken. Behandel een vlek dus direct. Maar haast u niet bij 
het verwijderen, want sommige vlekken vragen om geduld. ‘Droog’ vuil kunt u het beste droog laten en grondig 
stofzuigen.

Wat te doen als u iets morst;
Zodra er een vlek ontstaat, moeten onderstaande stappen als eerste uitgevoerd worden.
-  Schep zoveel mogelijk van het gemorste op met een lepel. Begin aan de buitenkant van de vlek en werk  
  naar het midden toe.
-  Dep de resten zorgvuldig met absorberend materiaal (keukenrol, toiletpapier, tissue e.d.), net zolang totdat  
  er geen vocht meer wordt opgenomen (let er overigens op dat het vochtabsorberend materiaal geen  
 kleurstoffen bevat die af kunnen geven).

Van de kleding van 
uw interieur kunt u 
levenslang genieten



In water oplosbare vlekken - Behandel de vlek vervolgens met een schoon doekje of sponsje dat is bevochtigd 
met lauwwarm water of, nog beter, met een koolzuurhoudend mineraalwater. Neem daarna alles weer op met 
ongekleurd absorberend materiaal. Dit moet u herhalen tot er niets meer van het gemorste wordt opgenomen. Dep 
vervolgens het tapijt goed droog en breng de structuur terug in zijn oorspronkelijke stand. 90% van alle huishoudelijk 
vlekken kan zo worden verwijderd. Vage restvlekken door aankleuring van koffie of thee zullen geleidelijk door lichtin-
vloeden verdwijnen. Zie verder nabehandeling restvlekken.
Vetachtige vlekken (jus, vette sauzen etc.) - Zorg dat het gemorste zo goed mogelijk is opgenomen en niet
meer afgeeft. Hierna maakt u de vlek licht vochtig met handwarm water. Breng spaarzaam een vet-emulgator
aan. Laat dit enkele minuten intrekken. Dep vervolgens het vocht zorgvuldig op. Bevochtig de vlek opnieuw
met handwarm water (of koolzuurhoudend mineraalwater) en neem dit weer grondig op. Dit herhalen tot de
vlek is opgelost. Nabehandelen met reinigingsmiddel (zie nabehandeling restvlekken).
Kaarsvet of gestolde vetten - Zo goed mogelijk de vaste stoffen opnemen (verbrokkelen) om uitvloeien te
beperken. De vetvlek afdekken met ongekleurd absorberend papier. Met de strijkbout op ± 60˚C voorzichtig
over het papier strijken waardoor het vet wordt opgenomen. Herhaal de behandeling (neem elke keer een
schoon stukje papier) tot er geen vet meer wordt opgenomen. Zonodig nabehandelen (zie vetachtige vlekken).

Nabehandeling restvlekken
Is de eerste behandeling zorgvuldig uitgevoerd? Dep of sproei de vlek daarna licht vochtig met handwarm
water. Breng spaarzaam het aangegeven reinigingsmiddel uit de vlekkentabel achter in de brochure aan.
Enkele minuten laten inwerken. Dep de vlek goed droog. Opnieuw vochtig maken en weer droogdeppen.
Deze behandeling herhalen tot er ook geen zeepresten meer aanwezig zijn. Dep, als laatste behandeling,
de vlek goed droog en breng de structuur van het tapijt weer in zijn oorspronkelijke stand.

Algemene tips
Werk altijd aan een vlek van buiten naar binnen. Bij wol nooit wrijven, maar deppen. Als u wrijft kan de pool
vervilten. Sommige vlekken vragen veel tijd en veel absorberend materiaal. In die gevallen is haastige spoed
niet goed en wint de aanhouder. Voordat u een vlek met chemicaliën te lijf gaat, is het verstandig eerst een
proefje te nemen. U weet dan zeker dat het middel niet erger is dan de kwaal. Laat u zich niet misleiden door
zogenaamde wondermiddelen (die bestaan niet) welke optische bleekmiddelen kunnen bevatten. Bij het gebruik 
van koolzuurhoudend mineraalwater in plaats van leidingwater, worden kleurstoffen beter opgenomen. Restvlekken 
veroorzaakt door natuurlijke kleurstoffen (o.a. koffie, thee) zullen geleidelijk door lichtinvloeden verdwijnen.
Zorg ervoor dat de bevochtigde plek van het tapijt als laatste behandeling goed wordt drooggedept en wordt
afgedekt met een vochtige theedoek. Wanneer u het geheel zo laat drogen, beperkt u het risico dat er kringen
ontstaan. Chemische beschadigingen veroorzaakt door bleekmiddel, roest, urine e.d. zijn niet of nauwelijks
te verwijderen.

Tot slot
Door het verschuiven van (vooral zware) meubelstukken kan het tapijt beschadigd worden. Wanneer deuren
over het tapijt schuren, kunnen vanzelfsprekend lelijke plekken ontstaan.
Zorg dat (vooral tijdens de wintermaanden) de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte niet beneden de 50%
komt. Dit voorkomt statische oplading en zal zowel uw tapijt als uw meubels ten goede komen.

Van Besouw Service
Indien u specifieke vragen hebt, of ons product vertoont (ondanks alle voorzorgs- en kwaliteitsmaatregelen)
een gebrek, neemt u dan gerust contact op met uw leverancier of wendt u zich direct tot de service-afdeling
van Van Besouw
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