Čistenie a údržba polypropylénových
a polyesterových kusových kobercov
Pri údržbe kusových kobercov je najdôležitejšie
ich pravidelné vysávanie, okamžité odstraňovanie
škvŕn a dôkladné hĺbkové čistenie najmenej raz za
rok. Pravidelným vysávaním odstránite nečistoty
skôr, než preniknú do vlasu koberca a poškodia
vlákna. Vysávať stačí raz za týždeň, pokiaľ je však
koberec vystavený vyššej frekvencii pohybu osôb,
vysávajte aj niekoľkokrát do týždňa.
Pokiaľ pri pravidelnom vysávaní objavíte škvrnu, ihneď ju odstráňte vlhkou handričkou alebo
jemným čističom, aby na koberci nezanechala neodstrániteľné stopy a aby sa zabránilo zápachu.
Hĺbkové čistenie koberca odstráni všetku za
šliapanú špinu, kým sa však do nej pustíte, overte
si, či je daný čistiaci prostriedok na tento typ koberca vhodný, nesprávne zvolená technika alebo
nevhodný čistič môže znížiť životnosť koberca,
alebo ho úplne znehodnotiť. V prípade, že si nie
ste zvoleným čistiacim prostriedkom istí, kontaktujte profesionálnu firmu na čistenie kobercov.
Pokiaľ sú na koberci umiestnené ťažšie kusy
nábytku, použite na ich nohy plastové chrániče
a nábytok občas premiestnite. Zabránite tým vytvoreniu trvalých odtlačkov na vláknach koberca.
Obmedzte aj pôsobenie priameho slnečného
svetla na koberec. Zabránite tým vyblednutiu
a farby zostanú jasné.
Ak vyčnievajú tenké vlákna, nevyťahujte ich,
ale opatrne zastrihnite.
Tipy na odstraňovanie škvŕn na polypropylénových a polyesterových kobercoch
Vyliate tekutiny: na odstránenie týchto škvŕn
použite biele papierové servítky (bez farebných
prvkov) alebo suché biele handričky, ktoré tekutinu okamžite vysajú.

Škvrnu nedrhnite, mohlo by dôjsť k narušeniu
štruktúry vlákien. Po odstránení škvrny na miesto
priložte čistý uterák a pritlačte, až kým nezostane
miesto suché.
Pokiaľ je škvrna spôsobená polotuhou látkou,
najskôr použite lyžičku, ktorou hmotu z vlákien
koberca opatrne vyškrabnite. Ak je škvrna spôsobená pevnou sypkou látkou, tak pred čistením
miesto dôkladne povysávajte. Potom naneste malé
množstvo bežne predávaného odstraňovača škvŕn
na čistú suchú handričku. S chemickým prípravkom zaobchádzajte opatrne a pred samotným čistením vyskúšajte jeho reakciu na rubovej strane
koberca, chvíľu počkajte a overte si stálosť farby.
Ak sa po nanesení prípravku zmenila farba vlákien, použite niečo jemnejšie, napr. neriedený vínny ocot. Za žiadnych okolností sa nesnažte neskôr
škvrnu odstrániť pomocou prípravkov obsahujúcich chlór, ktoré by mohli koberec úplne znehodnotiť.
Po odstránení škvrny namočte čistú handričku
do studenej vody a vytrite z vlákien zvyšky nečistôt a čistiaceho prípravku, ktorým ste škvrnu odstraňovali. Na záver miesto dôkladne vysušte
suchou handrou.
Káva, kečup, čokoláda: Na odstránenie najskôr použite papierovú servítku a potom škvrnu
vytrite suchou handričkou alebo špongiou a teplou
vodou. V prípade potreby použite zriedený čistiaci
prostriedok a nechajte ho niekoľko hodín pôsobiť.
Nakoniec škvrnu dôkladne vymyte čistou vodou.
Po odstránení škvrny postupujte rovnako ako
v predchádzajúcom prípade: čistou vlhkou handričkou vytrite z vlákien zvyšky nečistôt a čistiaceho prostriedku a nakoniec čistené miesto vysušte
suchou handričkou.

Upozornenie pre všetky typy kobercov:
Kusové koberce sa nesmú pri čistení premočiť, v prípade úplného premočenia koberca sa poruší
spodná apretúra vlákien a dochádza k nenávratnému poškodeniu – napr. k vypadávaniu vlasov,
splstnateniu, zvlneniu atď.
Koberce s jemnými vrchnými vláknami odporúčame vysávať na nižšom stupni výkonu
vysávača, v prípade vysávania na vyšší výkon dochádza k uvoľňovaniu a vytrhávaniu vlákien.
Ďalšie všeobecné upozornenia pozrite na druhej strane.

Údržba a čistenie
vlnených kusových kobercov
Vlastnosti vlneného koberca
Prírodné vlákno – strižná vlna – dýcha, absorbuje
vlhkosť, a v prípade suchého vzduchu v interiéri ju
odovzdáva späť do ovzdušia. Prirodzenou vlastnosťou kvalitnej strižnej vlny je obsah tuku, ktorý
čiastočne odpudzuje nečistoty a dodáva vlasu
elasticitu. Každý vlnený koberec najskôr púšťa vlasy – jedná sa o uvoľňovanie zvyškových vlákien,
čo je prirodzený jav, nie chyba (napr. pri vysávaní
možno nazbierať plné vrecko vysávača, avšak pri
jeho odvážení pôjde len o niekoľko gramov, čo je
hlboko pod normou stanovenou toleranciou). Pri
bežnom používaní a správnej údržbe po 6–8 me
siacoch uvoľňovanie nebude také badateľné, alebo
úplne prestane. Pri uvoľňovaní zvyškov vlákien je
potrebné samozrejme brať ohľad na kvalitu vlny
a jej spracovanie pri príprave výroby kobercov.
Starostlivosť o vlnený koberec
Dlhú životnosť vlneného koberca podporíte správnym zaobchádzaním. Koberce najviac poškodzuje
vlhkosť, dlhodobé nečistoty a nesprávna údržba.
Podklad pod kobercom má byť plochý, rovný
a úplne suchý. Nerovnosti sa časom do koberca
otlačia a vlhkosť spôsobí rozvoj plesní. Koberec
nezaťažujte veľmi ťažkým nábytkom. Na nohy stoličiek a stolov pripevnite ochranné podložky. Priamo na koberec nikdy neklaďte nádoby s izbovými
kvetmi, ktoré zalievate. Môže dôjsť k nevratnému
poškodeniu vlasu koberca, zhrubnutiu vlákien pod
kvetináčom alebo vytvorenie plesne. Koberec ni-

kdy nevyklepávajte. Časti koberca ležiace na hrane sa môžu popoťahovaním a klepaním poškodiť
a môže dôjsť k uvoľňovaniu uzlíkov.
Zatieňujte priame slnečné svetlo, aby nedošlo
k zmene farieb. Pod kusový vlnený koberec použite
protišmykovú podložku. Predídete tak deformácii
koberca, ochránite jeho spodnú stranu a zabránite
jeho pohybu. Vlnené koberce postačí jednoducho
vysávať v smere vlasu. Nepoužívajte rotačné kefy
vysávača, ktoré by mohli koberec poškodiť.
Odstraňovanie škvŕn
Používajte prostriedky určené na čistenie vlny
(napr. Dr. Schutz – Alibaba). Nepoužívajte čističe
na koberce zo syntetických materiálov, vlnené koberce by mohli byť nevratne poškodené. Tekutú
nečistotu len odsajte čistou textíliou, koberec nikdy netrite. Prostriedok na čistenie vždy nanášajte od okraja škvrny do jej stredu, aby sa škvrna
nezväčšovala. Niekoľko minút nechajte pôsobiť
a odsajte. Farebnú stálosť pred čistením opatrne
vyskúšajte na rubovej strane alebo na okraji koberca. Na znečistenie pivom alebo malinovkou použite slabší roztok octu a čističa na vlnu. Mastné
fľaky a škvrny od bielkovín odstráňte vlažnou
mydlovou vodou alebo roztokom prostriedku na
čistenie vlny. Žuvačku najskôr zmrazte špeciálnym sprejom, vymrvte, zvyšky nasucho vykefujte
a povysávajte. Vosk zo sviečok odstraňujte veľmi
opatrne nie príliš horúcou žehličkou, ktorú priložíte na pijavý papier.

UPOZORNENIE PRE VŠETKY TYPY KOBERCOV:
Informácie o odstraňovaní škvŕn uvedené vyššie sú len všeobecné, vždy sa riaďte postupom
uvedeným na konkrétnom čistiacom prípravku. Za vzniknuté škody spôsobené nesprávnym
použitím nenesie firma Koberce Breno žiadnu zodpovednosť.
Robotické vysávače sú určené takmer výlučne na hladké typy podláh. To znamená, že budú
účinné najmä na drevených, PVC, vinylových, laminátových podlahách, ako aj na linoleu, dlažbe,
korku či marmoleu. Koberce vysávajú výkonnejšie robotické vysávače (s lepším náhonom, turbo
funkciou, odolnejšími kefami), a to iba vtedy, ak ide o tenší koberec (s krátkym vlasom). Pokiaľ
vlastníte hrubší koberec s dlhším vlasom či kusový koberec, v žiadnom prípade nenechávajte
robotický vysávač bez dozoru, mohol by nenávratne poničiť koberec, aj sám seba.
Koberce vždy klaďte na rovnú, suchú a hladkú plochu. Pokiaľ sa koberec kĺže, položte ho na
protišmykovú podložku, ktorá bráni kobercu šmýkať sa po podklade.

