Instrukcja pielęgnacji
Dywan do kościoła Eco i Perlon
Czyszczenie bieżące:
Zależnie od dziennej frekwencji wiernych zalecamy czyszczenie dywanu w trybie codziennym.
W tym celu można wykorzystać maszynę o typie odkurzacza szczotkowego. Użycie odkurzacza
szczotkowego wysokiej mocy powoduje rozluźnienie okrycia dywanu. Poza tym napędzana
silnikiem szczotka walcowa powoduje mechaniczne przeniesienie grubszych zabrudzeń do strefy
odsysania. Należy zadbać, aby odkurzacza szczotkowego nie używać do usuwania zabrudzeń
wilgotnych. Szczotka walcowa może doprowadzić do rozprzestrzenienia się brudu na podłożu.
W obszarach o wysokim nasileniu ruchu wiernych, w otoczeniu pulpitów, pod rolkami krzeseł oraz
w obrębie głównych ciągów ruchu zalecane jest użycie odkurzaczy szczotkowych o możliwie
twardej szczecinie szczotkowej przystosowanych do miejsca ich wykorzystania. Obracająca się
szczotka walcowa powoduje rozprostowanie zbitego materiału włókien. Przeciwdziała to
nieodwracalnym zmianom struktury włókien i ich sklejaniu.
Usuwanie plam:
Generalnie obowiązuje zasada, że im świeższa plama, tym skuteczniej i łatwiej można
ją usunąć. Świeżo rozlane płyny należy wchłonąć w bibułę celulozową lub w chłonne,
niebarwiące ściereczki. W przypadku rozlań szerokopowierzchniowych można odessać płyn za
pomocą odkurzacza z funkcją usuwania wody. Jeśli zabrudzenia utrzymują się lub plamy uległy
przeschnięciu należy natrysnąć na plamę 10% roztwór szamponu, np. TANA TR 12, CEBE
Formula 2000 lub równorzędnego preparatu. Na zakończenie można zebrać brud i wilgoć chłonną
bibułą. Dodatkowo można położyć w miejscu po plamie grubą warstwę bibuły i obciążyć ją do
chwili wyschnięcia wykładziny.
Przez takie obciążenie bibuła wchłania także zabrudzenia z głębszych warstw dywanu.
Jeśli zaplamienia zawierają olej lub tłuszcz, które zazwyczaj są trudne do usunięcia za pomocą
szamponu, można wykorzystać odplamiacze rozpuszczalnikowe, np. TANA Fleck-ex top lub
CEBE Fleck weg.
Tych preparatów do czyszczenia dywanów nie wolno jednak wylewać bezpośrednio na wykładzinę
dywanową.
Należy zwilżyć płynem białą, niebarwiącą ściereczkę i oczyścić zaplamione miejsce dywanu przez
intensywne oklepywanie.
Ponieważ właściwości chłonne białych ściereczek są ograniczone, konieczne jest z reguły
wielokrotne powtórzenie powyższej czynności.
Uwaga!
Ponieważ w handlu jest dostępna znaczna liczba odplamiaczy rozpuszczalnikowych, należy
przed wykorzystaniem preparatu odplamiającego koniecznie sprawdzić działanie preparatu
w niewidocznym miejscu lub na resztkowym skrawku wykładziny, aby potwierdzić jego
kompatybilność z włóknami i wybarwieniem wykładziny.
Podczas usuwania plam należy stale pamiętać o tym, aby nie dopuścić do przemoknięcia
tkaniny na wskroś, gdyż grozi to uszkodzeniem warstw klejonych.
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