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Stainsafe® Onderhoudsadvies
Hierna vindt u enkele onderhoudstips
voor uw Stainsafe® vloerbedekking.
Indien u deze opvolgt, zult u jarenlang veel
plezier aan uw vloerbedekking beleven.

Voorkomen is altijd beter
Leg een deurmat voor de toegangsdeur
zodat het vuil daar al wordt opgevangen.
Zo houdt u vuil buiten de deur en blijft
uw vloerbedekking langer schoon. Vergeet
ook niet dat een donkere vloerbedekking
minder gevoelig is voor vuil en vlekken
dan een licht gekleurde vloerbedekking.

Stofzuig regelmatig
Om uw vloerbedekking langer stralend
mooi te houden, raden wij aan de hele
oppervlakte minstens éénmaal per
week te stofzuigen. Het beste kunt u
daarvoor een stofzuiger met roterende
borstels gebruiken. Dergelijke modellen
zijn iets duurder, maar ze zijn ook veel
doeltreffender (hoewel niet aangeraden
voor hoogpolig shaggy tapijt). Alleen met
deze methode kunt u ook vastgekoekt
vuil verwijderen en de vezels van uw
vloerbedekking veerkrachtig houden.
Verwijder licht vuil en vlekken bij voorkeur
eerst met een reinigingsmiddel voor
tapijt. Lees de gebruiksaanwijzing goed en
behandel vlekken altijd zo vlug mogelijk.

Grondige reiniging
Wij raden aan dat u om de twee jaar uw
vloerbedekking in de diepte reinigt om
hem mooi te houden. Voor informatie over
de beste methode hiervoor kunt u terecht
bij uw punt van aankoop, waar u alle
correcte adviezen kunt verwachten.

Eerste maatregelen voor
het verwijderen van vlekken.
1. Reageer snel
Laat de vlekken niet drogen, neem ze
zoveel mogelijk op met een schone
doek. Verwijder vaste vuildelen met
een lepeltje. Bepaal welk soort vlek het
is en kies dan pas het meest geschikte
schoonmaakproduct uit de vlekkentabel.
2. Werk in de diepte
Behandel de vlek met een schone doek
en werk van de rand naar binnen toe om
te voorkomen dat de vlek zich uitbreidt.
Voor de meeste vlekken kunt u een
tapijtreinigingsmiddel gebruiken.
Heeft u een dergelijk product niet in huis,
doordrenk de doek dan met het product

dat u in de tabel vindt.
Gebruik de correcte hoeveelheid:
niet teveel, niet te weinig. Spoel de
vloerbedekking daarna goed af om
het schoonmaakproduct en het vuil
te verwijderen. Loop niet over het
behandelde deel voor het helemaal
droog is.
A Water
Absorbeer de vlek zoveel mogelijk met
een een schone witte doek. Behandel
de vlek daarna met een vochtige doek,
en absorbeer opnieuw tot er zich geen
vuil meer aan de doek hecht.
B Oplossing zeep in poedervorm
(1 eetlepel poederzeep in 1/4 l water)
Absorbeer de vlek zoveel mogelijk
met een een schone witte doek.
Behandel de vlek vervolgens met een
in zeepoplossing gedrenkte doek;
absorbeer hierna tot er zich geen vuil
meer aan de doek hecht.
Belangrijk: herhaal het absorberen
alleen met schoon water en verwijder
de zeepresten met een schone doek.
C Benzine
Absorberen/wrijven op de vlek met een
in benzine gedrenkte doek. Herhaal dit
tot er geen vuil meer zichtbaar is op
de doek.
Belangrijk: laat nooit schoonmaakproduct achter op de vlek!
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Ketchup
Koffie
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Margarine
Melk
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Leven in luxe,
met Stainsafe® garantie

GEEN ZORGEN!

Leven in luxe met een
Balta Broadloom, de divisie kamerbreed
tapijt van de Balta groep, introduceert
een nieuw assortiment innovatieve
producten onder het merk Stainsafe®.
Deze nieuwe tapijten bieden een combinatie van uitzonderlijke zachtheid en een
uitstekende slijtvastheid en garanderen
een complete bescherming tegen vlekken. De vezels nemen geen vocht op.
Dit betekent dat vuil en gemorste
vloeistoffen niet in de vezels trekken.
De meeste vlekken kunnen gemakkelijk
verwijderd worden met de gebruikelijke
huishoudelijke schoonmaakproducten.
De Stainsafe® kamerbrede tapijten
van 100% PP en met het label ‘Bleach
Cleanable’ kunnen zelfs met verdund
bleekmiddel gereinigd worden (10%).
De Stainsafe®- en slijtvastheidsgarantie
zorgen voor een goede gemoedsrust.
Er zijn tal van manieren te bedenken
hoe uw tapijt vuil kan worden... Met
Stainsafe®, garanderen we u jarenlang
een tapijt zonder zorgen!

Stainsafe® garantie.

Stainsafe® garantie: Balta is de toonaangevende Europese tapijtfabrikant met
tientallen jaren ervaring in de productie
van eenvoudig te reinigen tapijten op
basis van polypropyleenvezels.
Balta benut deze kennis om de gebruikte
grondstoffen constant te verbeteren.
De materialen die voor Stainsafe®
tapijten worden gebruikt, worden zeer
zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan
de strengste normen. Na jaren van aanhoudend onderzoek is Balta erin
geslaagd om Stainsafe® te ontwikkelen,
een tapijtvezel die vuil afstoot en zeer
eenvoudig te reinigen is met de
gebruikelijke onderhoudsproducten.
Dankzij deze ontwikkelingen kan Balta
nu een Stainsafe®garantie bieden tot
20 jaar, afhankelijk van het product.
De bijzonder reinigingseigenschappen
van Stainsafe® zijn verkregen zonder
chemische behandeling.

De Stainsafe® tapijten zijn:

• Gegarandeerd vlekvrij
• Eenvoudig te reinigen
• Slijtvast
• Niet behandeld met chemicaliën
• Milieuvriendelijk
• Hygiënisch
Alleen bij poolsamenstelling 100% Polypropyleen

Stainsafe® Garanties
Voor uw gemoedsrust!

Beperkte Stainsafe® garantie

Beperkte slijtagegarantie

Stainsafe® tapijten zijn, dankzij de
Stainsafe® garantie, jarenlang bestand
tegen voedsel- en drankvlekken als het
tapijt op de aanbevolen wijze wordt
verzorgd en gereinigd.
Een regelmatige verzorging en onderhoud van het tapijt zijn essentieel om
in aanmerking te komen voor de garantie. Het is belangrijk dat u gemorste
zaken onmiddellijk behandelt met
schoon water of een geschikte tapijtreiniger.

Balta waarborgt dat, mits een juiste
verzorging en onderhoud, de pool van
uw tapijt met slijtagegarantie gedurende
vele jaren niet meer dan 10% gewicht
zal afslijten door normaal beloop.
Met slijtage wordt het verlies van vezel
door afschuring bedoeld; dit geldt dus
niet voor wijzigingen in het uitzicht.
Deze garantie dekt enkel afslijting met
verlies van vezels tot gevolg. Slijtage of
schade door scheuren, trekken, snijden,
pluizen, ruien, klitten, kreukelen,

Na verloop van tijd verandert het
uitzicht van een tapijt door erover te
lopen en door algemene vervuiling.
Om uw Balta garantie te behouden,
is een regelmatige dieptereiniging
noodzakelijk. Dit onderhoudswerk
moet minstens om de 24 maanden
worden uitgevoerd door een
professionele tapijtreinigingsdienst.
Bewaar uw facturen als bewijs van
onderhoud voor het geval u een
beroep wenst te doen op de garantie.

brandplekken, huisdieren, verkeerde
reiniging, verkeerde installatie of
gebrekkige constructie zijn
expliciet uitgesloten.
Kijk voor de garantieperiode op
de technische fiche of stalen van
elk product.
Kijk voor gedetailleerde garantievoorwaarden
op www.stain-safe.com
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