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Rengjøring og vedlikeholdsveiledning

 
 

 
 

 
 

Hvis ikke noen av de nevnte metodene er vellykkede, 
søk profesjonell hjelp. Ytterlige råd kan du få hos 
Hos din leverandør av renholdsprodukter.

 

Metodene beskrevet er ment som en veileder. 
Vi tar ikke ansvar for den spesifikke  behandlingen. 
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For å sikre teppets estetiske utseende, egenskaper 
og den forventede levetid, er det viktig at følgende 
blir ivaretatt allerede ved planleggingen:

Teppet blir beskyttet fra andre byggeaktiviteter 
i monterings perioden og fram til overlevering.

Sluttbruker forstår informasjon i denne veiledningen 
og aksepterer ansvar for et korrekt vedlikehold.

Teppet er beskyttet fra smuss og fuktighet fra 
entrèsområder ved å etablere effektive 
avskrapning- og tørkematter.

Generell Rengjøring
Det er anbefalt at det daglig brukes en støvsuger av god 
kvalitet med justerbart hode som er beregnet for tepper. Det 
er viktig å fjerne all løst smuss og skitt hver dag for å hindre at 
dette bygger seg opp, da dette blir vanskelig å fjerne over tid 
og vil skade struktur i teppefiberer og redusere levetiden for 
teppet. Områder med ekstra trafikk og entrèsoner bør vises 
ekstra oppmerksomhet og støvsuges grundig.

Basert på mengden av trafikk og bruk bør teppet periodisk 
maskinelt dyp renses med varmt vann. Maskin med roter-
ende børster er ikke anbefalt. Rensemidler bør være av god 
kvalitet og fra anerkjente leverandør. Det er viktig at teppet 
blir dyp renset minst en gang pr.år.

Flekk Fjerning
Det er viktig og fjerne søl og forurensing umiddelbart og 
eventuelle flekker etter behov. Ved søl er det viktig la en 
ren absorberende klut suge opp væske til det ikke 
lenger er overføring til klut. Hvis flekker blir værende  
teppet og tørker øker sjansen for permanente flekker.

På byggeplasser og i prosjekt sammenheng kan flekker 
som ikke blir fjernet umiddelbart utgjøre et problem for 
rengjøringspersonalet da det er vanskelig for dem å 
avgjøre hvilken type tilsmussing som er gjort. 
En flekkfjerner av god kvalitet er derfor at stor betydning, 
med det vil ikke gi en garanti for at den vil fjerne alle 
typer flekker like effektivt.

Rester av flekker som ikke fjernes kan bli vanskeligere 
å fjerne med tiden og kan kreve flere behandlinger. 
Etter alle typer behandling må teppet få tørke og 
deretter bli rengjort med en støvsuger.

Løsemiddel-baserte rengjøringsmidler på fliser med 
bitumen bakside bør unngås. Hvis det ikke mulig, 
bør det utvises ekstra forsiktighet, og bare utføre en
 lett overflate rengjøring.
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TEA/KAFFE
MAT
BLEKK
VANNBASERT MALING
Prøv først å fjerne så mye som mulige med en ren klut 
og lunkent vann. Spray Taski Tapi Spotex 2 på det 
tilsølte området, la virke i 30 sekunder og arbeid inn 
skummet, fra ytterkantene til flekkens senter; dette for 
å unngå spredning. Tørk opp med absorberende klut 
eller tørkepapir. Gjenta om nødvendig. La det 
behandlede området tørke før du støvsuger. 
 
TYGGEGUMMI
Spray Taski Tapi Gum direkte på tyggegummi og 
fjern det med en gaffel eller en sparkelskje.
Gjenta om nødvendig.  

FETT
Gjennomfukt flekken med sterk blanding Taski 
Jontec Profi. La oppløsningen virke ca. 15min. 
Rengjør deretter flekkområdet med 
tepperensemaskin med rent, lunkent vann. 
Gjenta behandlingen om nødvendig.

BLEKK (oppløselig løsemiddel)
Spray Taski Tapi Spotex 1 på flekken 
fra en avstand på ca. 15 cm. 
La middelet virke i ca. ett minutt. 
Tørk med en absorberende klut eller 
tørkepapir. Bytt ut klut eller tørkepapir 
når det er tilsmusset. 
Gjenta om nødvendig.

MELK 
Gjennomfukt flekken med ufortynnet Taski Tapi TR 
103. La oppløsningen virke ca. 15 min. Rengjør 
deretter flekkområdet med tepperengjøringsmaskin 
påfylt rent, lunkent vann. Gjenta behandlingen om 
nødvendig.

OLJE
Gjennomfukt flekken med sterk blanding Taski 
Jontec Profi. La oppløsningen virke ca. 15min. 
Rengjør deretter flekkområdet med 
tepperengjøringsmaskin påfylt rent, lunkent vann. 
Gjenta behandlingen om nødvendig. 

Helse, miljø og sikkerhet.

Vi anbefaler at  produsents anvisinger følges for 

alle nevnte produkter i denne veiledningen.

Alle spørsmål om Taski produkter kan rettes til 

lokal grossist eller til Lilleborg Profesjonell 

tlf: 815 36 000 www.lilleborgprofesjonell.no
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