
 

VLOERPANELEN – REINIGINGS- & ONDERHOUDSADVIES t.b.v. TAPIJT 
 
Vloerpanelen van System Floor Technics welke afgewerkt zijn met een tapijt afwerking kunnen volgens onderstaand advies 
gereinigd worden. Meer informatie verstrekken wij u graag via +31314-327575 of maak een afspraak. 
 

Reinigings- en onderhoudsadvies 
Tapijt vraagt, net zoals andere afwerkingen van onze vloerpanelen, om een specifieke reinigingsmethode. In de basis geldt 
bij tapijt dat voorkomen beter is dan genezen; houd vuil buiten de deur m.b.v. rooster, borstel- en/of droogloopmat. 
 
In samenwerking met DESSO heeft System Floor Technics het volgende advies t.b.v. optimale verzorging van uw tapijt 
afwerking samengesteld. We laten ons advies voorafgaan door het volgende belangrijke devies:  

LET OP: GEEN ADDITIONEEL WATER GEBRUIKEN! 
 
Voor de daadwerkelijke reiniging hanteren wij het volgende advies: 

1. Stofzuig regelmatig (twee maal per week is een minimum). Gebruik een goede stofzuiger, bij voorkeur met een 
elektrisch ronddraaiende borstel. Laat u bij de aanschaf goed adviseren door de leverancier over de onderdruk 
(minimaal 160 millibar), die veel belangrijker is dan het vermogen van de stofzuiger in Watt. 

2. Vlekken? Vrijwel iedere "alledaagse" vlek is met gewoon schoon water te verwijderen. Voor alle vlekken geldt: wees 
er snel bij. Pak direct een handdoek, natmaken met water, uitwringen en op de vlek leggen. Laat de handdoek het 
werk doen. Herhaal dit net zo vaak tot de handdoek niet meer verkleurt. Laat de vlek daarna rustig drogen. Gebruik 
geen föhn, hitte kan de vlek fixeren.  
Let op: vloerpanelen en onderconstructie mogen nooit nat te worden! 

3. In de “vlekkenwijzer”  (zie www.james.eu) kunt u de stof opzoeken die de vlek veroorzaakt heeft en welke methode 
u het best kunt gebruiken om de verse of oude vlek aan te pakken. Veel vlekken ontstaan door een goedbedoelde 
maar verkeerde behandeling. Zeephoudende schoonmaakmiddelen (afwasmiddel, wolwasmiddel, groene zeep, 
ossengal zeep) veroorzaken verkleuringen en halen de vlek in het beste geval slechts tijdelijk weg. 

4. Kleine oppervlakken of gedeelten van het tapijt kunnen gemakkelijk zelf gereinigd worden. Gebruik daarbij 
bijvoorbeeld James Water (zie www.james.eu). Maak een badstof handdoek klam vochtig met James Water en 
reinig het tapijt door met grote halen te wrijven (zet niet teveel kracht). Alle soorten tapijt, ook hoogpolig tapijt, 
kunnen op deze wijze gereinigd worden. Schoonmaken met droogschuim of shampoo wordt afgeraden. 
Achtergebleven zeepresten trekken namelijk versneld vuil aan. 

5. Bij een totaalreiniging wordt het gehele tapijt gereinigd. Laat intensieve reiniging liefst over aan de vakman: 
professionele reinigers, aangesloten bij Stichting Waarborg Tapijt & Meubelreiniging (www.swtm.nl), gaan grondig 
en veilig te werk en bieden garantie op optimaal resultaat. Vaak wordt gedacht dat een eenmaal gereinigd tapijt 
"vuil aantrekt". Dat is onjuist. Na een “goede” professionele reiniging blijven er geen zeepresten achter in het tapijt. 

  

Aanbevolen onderhoudsmiddel: James Water  
James Water is een onderhoudsmiddel voor de periodieke reiniging van uw tapijt, karpet en meubelstof.  
Het is geschikt voor alle materialen, zowel natuurlijk (zoals wol) als synthetisch. 
Eigenschappen: 

 Reinigt storende looppaden op tapijt en karpet 

 Veroorzaakt géén hervervuiling 

 Heeft een aangenaam frisse geur. 
 

James Water dient te worden toegepast met een witte badstof handdoek. 
Alle James Water producten zijn verkrijgbaar via de website www.james.eu.   
 
 
 
 
 
 

Wijzigingen voorbehouden / SFT is niet aansprakelijk voor gevolgen voor uw vloerafwerking door (verkeerde) naleving van bovenstaand voorschrift. 
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