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Hartelijk dank voor uw aankoop! Om uw tapijt langer mooi te houden voor jarenlang plezier, vindt u 
onderstaand enige informatie over onderhoud en reiniging.  
 
ONDERHOUD 

1. houd vuil buiten 
De grootste vijand van alle type vloeren is zand. Een schoonloopmat bij deuren zorgt ervoor dat het 
meeste vuil en vocht niet in huis belanden.  

2. regelmatig onderhoud 
Regelmatig en grondig stofzuigen – minimaal één keer per week en vaker in veel belopen ruimtes – is 
een voordelige en effectieve manier om vuil en viezigheid te verwijderen voordat het zich aan het 
tapijt gaat hechten.  

3. periodiek onderhoud 
Om uw tapijt langer mooi te houden en de levensduur te verlengen kunt u een professioneel 
reinigingsbedrijf inhuren voor een extra grondige reiniging van uw tapijt. Afhankelijk van het gebruik 
is dit jaarlijks of één keer per twee jaar aan te raden. Voor Helsinki zijn de volgende 
reinigingsmethodes geschikt. Methodes die hieronder niet genoemd staan zijn ook niet geschikt.  
 
Beschikbare reinigingsmethodes voor periodiek onderhoud:  
- poeder reiniging 
- sproei-extractie recht 
 
Wij adviseren u gebruik te maken van een professioneel reinigingsbedrijf met de juiste kwalificaties en 
ervaring met dit type onderhoud.  
 
VLEKKEN 

In geval van een vlek is snelheid het aller belangrijkste: 90% van alle vlekken is namelijk eenvoudig te 
verwijderen met water, mits u snel handelt.   
 
Om een vlek te verwijderen:  

1. Werk altijd van buiten naar binnen om verdere verspreiding van de vlek te voorkomen. 
Gebruik keukenrol of een absorberende doek om vloeistoffen te absorberen; schep vaste 
stoffen op middels een lepel of de achterzijde van een mes.  

2. Neem een lichte, kleurechte katoenen (hand)doek; maak deze nat en wring uit.  
3. Leg de doek op de vlek en laat de doek liggen (niet kijken en niet wrijven!). 
4. Vervang de doek zodra deze verzadigd is en herhaal deze procedure tot de vlek niet meer 

afgeeft. Laat dan de doek liggen tot deze droog is.    
 
Let op: ga niet wrijven en gebruik geen föhn, omdat daarmee een permanente beschadiging van het 
garen kan optreden. Gebruik geen zout, huishoud-, schoonmaak- of wasmiddelen.  
 
Indien de vlek is ingedroogd dan zijn er speciale reinigingsmiddelen beschikbaar, namelijk James 
Stainwonder, James Stainspray en James Water. Voor meer informatie over reinigingsmiddelen kunt u 
de website www.james.eu bezoeken.  
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