VEDLIGEHOLDELSESGUIDE
Tillykke med dit unikke tæppedesign fra WeRugs kollektioner.
Her kan du læse om, hvordan du plejer, renser og pletbehandler
dit nye tæppe, så du kan få glæde af din kreation i mange år.

RUGS YOUR WAY.

PAS GODT PÅ
DIT NYE TÆPPE
DAG 1
Når du har lagt dit nye WeRug tæppe på gulvet for første gang, kan du med
fordel starte med at støvsuge det godt og grundigt. Så har du forhindret, at
der kommer snavs ind og beskadiger fibrene i tæppet allerede fra dag 1.
REGELMÆSSIG STØVSUGNING
Hvis du støvsuger dit WeRug tæppe ofte, forlænger du tæppets levetid. Du
vil opleve, at tæppet ”ulder” – og det er ganske naturligt. Hvis du fjerner overskudsluven efterhånden som den opstår, vil du dog undgå, at den trædes ned
og giver dit tæppe en trist, filtret overflade.
PROFESSIONEL RENSNING
Hvis dit tæppe trænger til en totalrens, anbefaler vi Chem-Dry® metoden,
der udføres af professionelle rensere. Her bruges der mindre vand, hvilket
giver korte tørretider. Eftersom der ved Chem-Dry® metoden ikke anvendes
sæbe, får du ikke ærgerlige rester i dit tæppe, og tæppet holder sig rent i
længere tid. Chem-Dry®´s kundeservice kan kontaktes på tlf. 70204418.
GØR-DET-SELV RENSNING
Alternativt kan du leje en rensemaskine hos en tæppeforhandler. Husk i så
fald at gentage efterskylning med rent vand og opsugning mindst 3 gange
for at sikre, at renseopløsningen fjernes 100% fra tæppeluven, og gå ikke på
tæppet igen, før det er helt tørt. Hvis du kaster dig ud i at rense tæppet selv,
skal du desuden være opmærksom på, og meget omhyggelig med at overholde det foreskrevne blandingsforhold, samt dosering.

FØRSTEHJÆLP TIL FRISKE PLETTER
1. FJERN LØST SNAVS
Hvis uheldet lige er sket, gør du følgende: Fjern først løse
rester. Spildt væske suges op med en tør, hvid klud eller et
stykke køkkenrulle uden farve. Gnid ikke! Pletter skal duppes
væk. Hvis pletten er indtørret eller koncentreret, kan du
først behandle den med børste og støvsuger.
2. OPLØS PLETTEN
Når pletten skal opløses, bruger du lunkent vand og intet
andet. Brug hverken sæbe, vaskepulver, opvaskemiddel eller
lignende. Dup forsigtigt med en våd klud, og dub derefter
videre med en tør klud for at suge så meget af væsken op,
som muligt. Derefter kan du drysse kartoffelmel på, og lade
det tørre i 24 timer, inden du støvsuger det op.
3. BRUG PLETFJERNER
Hvis der skal mere til, kan du bruge vores pletfjerner. Den er
ekstremt effektiv, og her skal du blot duppe efter med rent
vand og efterfølgende suge op med en tør klud.
4. BRUG SPECIALMIDLER
Hvis den er helt gal, skal du måske bruge specialmidler. Der
findes typer af pletter, der simpelthen ikke kan fjernes med
almindelig pletfjerner. Så skal du have fingrene i et specielt
pletfjerningsmiddel. Husk dog at foretage en frimærkeprøve
først, ved at anvende pletfjerningsmidlet et sted, hvor det
ikke kan ses.

PLETGUIDE
AFFØRING
ASFALT
BLOD
BLÆK
BONEVOKS
CHOKOLADE
KAFFE
KAKAOMÆLK
KUGLEPEN
LIM
MARGARINE
MÆLK
NEGLELAK
OLIE
OPKAST
RUST
RØDBEDE
RØDVIN
RØDE SAFTPLETTER
SKOSVÆRTE
SMØR
SODAVAND
SOVS
SPRITPEN
STEARIN
THE
TJÆRE
TUSCH
TYGGEGUMMI
URIN
VIN/ØL

1
2
1
4
2
1
1
1
4
3
1
1
3
2
1
6
1
1
1
2
1
1
1
4
5
1
2
7
8
1
1

SÅDAN GØR DU
Find pletten i oversigten og match med den korrekte pletbehandling. Har du f.eks.
spildt olie på dit tæppe, skal du følge pletbehandlingen ved nummer 2.

PLET NR. 1:
Sug så meget op som muligt af pletten op
med en ren, hvid klud. Brug en universal
pletfjerner og følg nøje brugsanvisningen.
Dup derefter med rent vand og sug op med
køkkenrulle.

PLET NR. 5:
Brug en kniv til at skrabe stearinen af, og
støvsug grundigt. Bearbejd pletten forsigtigt
med en ren, hvid klud, der er gennemvædet
med acetone. Gentag behandlingen indtil
stearinen er fjernet.

PLET NR. 2:
Dup pletten forsigtigt med rensebenzin, og
brug en ren, hvid klud. Gentag denne
behandling, indtil pletten ikke længere smitter af på kluden.

PLET NR. 6:
Her skal du anvende special rustfjerningsmiddel, og følge brugsanvisningen nøje.

PLET NR. 3:
Dup pletten forsigtigt med acetone, og brug
en ren hvid klud. Gentag behandlingen, indtil
pletten ikke længere smitter af på kluden.
PLET NR. 4:
Dup pletten forsigtigt med sprit, og brug
en ren hvid klud. Du kan evt. bruge special
blækfjerner.

PLET NR. 7:
Du skal bruge special tuschfjerner, og følge
brugsanvisningen nøje.
PLET NR. 8:
Nu skal du have fat i Tyggegummifjerner.
Pletten sprayes med tyggegummifjerner,
hvorefter det skrabes væk med en kniv eller
lignende.

