SÅDAN PASSER DU PÅ DIT WOODNOTES PAPIRGARNSTÆPPE
VEDLIGEHOLDELSE
Woodnotes papirgarnstæpper er leveret med en industriel smudsafvisende behandling. Behandlingen
danner en beskyttende molekylefolie på overfladen og forhindrer snavs i at trænge ind i papirfibrene.
Det gør det lettere at passe på gulvtæppet, men det betyder ikke, at rengøring ikke er nødvendig.
Beskyttelsen varer cirka 1-3 år afhængig af anvendelse. Behandlingen kan fornys. Før genbehandling af
tæppet er det hensigtsmæssigt, at få gulvtæppet rengjort.
Støvsugning er tilstrækkeligt til daglig pleje af et Woodnotes-tæppe. Støvsugning under gulvtæppet
månedligt foreslås også. For at fjerne alt løst snavs kan du tørre tæppet med en let fugtig, blød klud i
vævningens retning.
Papirgarnstæpper bør ikke blive slået eller rystet. Hvis du ønsker at lufte dit tæppe, skal du rulle det
løst sammen og placere det i lodret retning på en flad overflade.
PLETFJERNING
Pletter bør fjernes med det samme. Reagér øjeblikkeligt og husk at rense forsigtigt. Arbejd fra siderne
af pletten ind mod midten for at forhindre pletten spreder sig.
Eventuelle tørre overfladepletter såsom fødevarer, andre proteinpletter eller stearin bør skrabes af, fx
med en skarp kniv. Pas på ikke at beskadige overfladen af papirgarnet. Skrub eller gnid aldrig.
Eventuelle væsker (juice, vandopløselige væsker osv.) spildt på gulvtæppet skal dubbes straks med et
stykke hvidt køkkenrulle eller et hvidt, absorberende bomuldsviskestykke.
Fugt et bomuldshåndklæde med koldt vand og vrid det meget hårdt, så alt overskydende vand
forsvinder. Det berørte område skal behandles ved at duppe på det med en fugtig klud. Der kan også
tilføjes en dråbe mild opvaskemiddel eller tekstilrengøringsmiddel til naturlige fibre til det fugtige
håndklæde, hvis der er fedt på pletten.
Skyl ved at bruge en ren, fugtig svamp eller håndklæde. Gnid ikke når overfladen er våd. Tør til slut det
berørte område ved at duppe det med et tørt håndklæde og opsug fugten. Det er også vigtigt at
undersøge bagsiden af tæppet for væske. En stor plet kan finde vej gennem tæppet, og hvis det er
tilfældet så gentages pletfjerningsprocessen på bagsiden af tæppet.
VASK
Undgå unødig rengøring og vask. Vask fremskynder slitage af dit tæppe.
Den bedste måde at vaske papirgarnstæppet er at bruge en tæpperenser med damper,
damprengøring. Damprengøringsmetoden er skånsom over for overfladen og teksturen. Brug laveste
fugtindstilling på tæpperenseren.
Begrænset og forsigtig vask af professionelle tæpperenserier.
Må ikke centrifugeres.
Må ikke lægges i blød.
Må ikke bleges.
Må ikke vaskes og/eller tørres i en cylindermaskine.
Må ikke renses.

