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Vedlikeholdsanvisning for tepper i kommersielle områder

UNNGÅ UNØDVENDIG SMUSS
Den beste måten å redusere smuss er
ved å montere effektive entresystemer
og matter. Ikke bare tenk på
entrésoner men også overgang mellom
harde gulv og tekstile områder og
mellom produksjonsområder og
kontorarealer.
Områder med matter bør rengjøres
ideelt hver dag slik at de ikke blir en
kilde til smuss som tas videre med inn i
bygget. Sørg også for at rester etter
rengjøringsmidler fra harde gulv ikke
overføres videre inn mot teppe.

DAGLIG RENHOLD
FJERNE SMUSS OG STØV
Hovedmålet med daglig renhold er å
fjerne støv. Hvis det er mulig, bruk en
elektrisk teppebanker med roterende
børster for å ta vekk støv og partikler
fra teppe.
Grundig og regelmessig støvsuging vil
fjerne støv og partikler som ligger på
overflaten av teppet og forhindre at
det beveger seg dypere ned og inn i
teppematerialet og setter seg i
rommet mellom garntrådene, noe som
kan resultere i synlige tråkksoner og
garndeformasjon.
Anmerking: Høyflossede tepper med
2cm dybde eller mer – bør støvsuges
med et flatt munnstykke siden
roterende børster kan skade garn
fibrene.
Det er viktig at rengjøring med
støvsuger blir gjort etter en nøye
oppsatt plan da dette fjerner mer enn
80% av smuss og støv.
Områder som entreer, korridorer,
heiser og entresoner bør rengjøres for
smuss daglig, mens områder som blir
mindre trafikkert kan rengjøres
annenhver dag eller ved behov.
Anmerking: Det kan være at noen
velurtepper har løse fibre som løsner
fra teppet de første ukene. Dette er
garnrester etter kutt i produksjon;

de løsner gradvis når teppet blir brukt.
Dette kan ikke unngås i produksjonen
og vil ikke være en defekt og kan lett
støvsuges bort.

FLEKKFJERNING
Flekkfjerning er en viktig del av den
daglige rengjøringen. Det innebærer å
flekkfjerne lokalt, noe som må gjøres
så fort som mulig (ideelt, rett etter at
flekken er kommet). Å fjerne flekker så
fort de har oppstått øker muligheten
for å få de helt bort.
Smuss og flekker kan fjernes med
lunkent vann og en sugende, ikkefarget klut eller mikofiber klut. Ved
fjerning av flekker er det viktig å ikke
skrubbe, men press mot flekken og
trekk ut smusset.
Anmerking: Det er mulig å skrubbe på
våre flatvevede tepper. Å skrubbe
hardt på teppefibrene med en egnet
mikrofiber klut eller hanske vil ikke
skade teppet.
Hvis det er behov for å bruke et
rengjøringsmiddel for å fjerne flekken,
gjør først en test på en teppebit eller i
et område som er skjult. Ved bruk av
vanlig rengjøringsmiddel må en sikre at
alle rester av middelet blir fjernet så
det ikke bygger seg opp og skader
teppet.

LETT RENS
Lett rens vil si å bare rengjøre øverste
del av garnet i teppet og er anbefalt
når en dypere og grundigere
rengjøring ikke er nødvendig, eller hvis
bare deler av et teppet er tilsmusset.
Det vil ikke erstatte grundig rens eller
annet grundig renhold, men vil bare
kunne utsettes med en lett rens.
Teppet må rengjøres grundig med
støvsuger før noen annen rengjøring
eller rens begynner. Vi anbefaler
rengjøring med pad på flatvevede
tepper. Anvisning følger.
Anmerking: Rens av tepper bør bare
utføres av et profesjonelt firma.

RENGJØRING MED PAD
Bruk lavtrykksprøyte for å påføre et
rensemiddel på teppet. Bruk deretter
en oppskuringsmaskin med en
roterende skive påført en mikrofiber
pad for å løsne smuss og innebygget
skitt som dermed overføres til pad. Det
er viktig at maskinen ikke går fortere
enn 200 rpm da den kan skade
overflaten på teppet.
Husk å skifte mikrofiber pad ofte slik at
den ikke mister sin evne til å plukke
opp smuss. Etter at teppet har tørket i
1 til 2 timer kan teppet støvsuges med
en kraftig støvsuger.

TØRRENS
Fordelen med denne metoden er at
teppet ikke trenger lang tid til å tørke
og kan brukes umiddelbart etterpå.
Spre det fuktige pulveret ut over
teppet i et jevnt lag, og masser det ned
i teppet med en egnet maskin med
børster. Smuss løsner og blir bundet i
pulveret. Når pulveret er tørket kan
det støvsuges opp med en kraftig
støvsuger. Dette vil fjerne omtrent alt
smuss og rester av rense pulveret.

RENGJØRING MED SKUM
Denne rengjøringsprosedyren foregår
ved at skum blir lagt ut og grundig
massert ned i teppet med en
oppskuringsmaskin eller lignende,
skummet som er laget ved kompressor
på maskin og vil tørke og krystallisere
seg i teppet.
Etter at skummet har tørket i minst 5
timer må gulvet støvsuges grundig for
å fjerne alle restene av krystallisert
skum sammen med smusset som nå er
oppløst.

GRUNDIG RENS
En grundig rens betyr at hele teppe blir
grundig rengjort, fra øverste del av
garn og ned til bunnen av teppet. Det
bør gjøres minimum en gang i året
avhengig av bruken og trafikk.
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Undergulvets oppbygging, monterings
metode, type undergulv og ønsket
tørketid er alle faktorer som må
vurderes før en bestemmer hvilken
rengjøring som er best. En test bør
alltid utføres i forkant på en teppebit
eller på et område som ikke er synlig,
uavhengig av hvilken metode som skal
brukes.
Anmerking: All typer rens av teppe bør
utføres av profesjonelle.

VÅT RENS
Støv og smuss som er løst må først
støvsuges opp med en kraftig
støvsuger. Etter at flekkfjerning er
gjort lokalt sprayes det et egnet
rensemiddel på teppet. En
rensemaskin med rent vann brukes for
å løsne smuss fra teppet. Prosessene
må gjentas inntil teppet er rent og fritt
for smuss. Etter at alle rester etter
rensemiddel er fjernet må gulvet tørke
i minst 12 timer.
Det må ikke tilføres noen
rengjøringsmidler i beholder for rent
vann i rensemaskin! Hvis slikt middel
finnes i beholder for rent vann, må
teppet renses for alle rester av
rengjøringsmidler ved bruk av rent
vann.
Anmerking: Denne
rengjøringsmetoden er ikke egnet for
vannsensitive undergulv eller lim. Må
heller ikke brukes på tepper som ikke
limt permanent til underlaget. Små
områder kan rengjøres og da med små
mengder væske.

KOMBINERTE METODER
Løstsittende smuss blir først fjernet
med en kraftig støvsuger. Etter at
flekkfjerning er gjort lokalt påføres
gulvet er egnet rensemiddel
(krystalliserende rensemiddel eller
lavtskummende rengjøringsmiddel).
Etter at dette har virket en kort tid
brukes en rensemaskin, fylt med rent
vann, til å suge opp smuss fra teppet.
Operasjonen må gjerne gjøres flere

ganger og etterfølges av en tørketid på
minst 20 timer.
Det må ikke tilføres noen
rengjøringsmidler i rensemaskinen.
Anmerking: Denne
rengjøringsmetoden er ikke egnet for
vannsensitive undergulv eller lim. Må
heller ikke brukes på tepper som ikke
er limt permanent til underlaget. Små
områder kan rengjøres og da med små
mengder væske.
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