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Kezelési és használati útmutató 

kézi tűzésű poliészter, pamut, gyapjú, viszkóz szőnyegekhez 

Azért, hogy Ön teljes megelégedéssel használhassa szőnyegét, segítséget nyújtunk jelen 
útmutatóval. Az új szőnyegeknél ügyelni kell arra, hogy amíg a felület össze nem tömörödik 
(kb. 3-4 hónap), addig kíméletesen tisztítsuk, például kézi seprűvel naponta. A porszívózás 
megkezdése is csak a legkisebb teljesítményfokozaton történhet. Az új szőnyegeknél 
jelentkező elemi szálak hullása természetes, a szőnyeg gyártástechnológiájából adódik, és a 
felület összetömörödése után megszűnik.  

Általános tudnivalók: A kézi tűzött szőnyegek hosszú élettartamát a tiszta, egyenletes és 
száraz aljzat alapozza meg. A kereskedelemben kapható alátétek óvják szőnyegét és gátolják, 
annak elcsúszásának veszélyét. Szálirányú porszívózással (kerülje a forgókefés gépek 
használatát) a napi szennyeződések könnyedén eltávolíthatóak. Óvjuk a szőnyeget az erős 
napfénytől és a durva mechanikus hatásoktól. A bútorok tologatása, a kemény, sorjás görgők, 
a kíméletlen porolás károsítja a szőnyeget. Védeni kell a szőnyeget a nyíló ajtók koptató és 
gyűrő hatásától. Az egyenletes igénybevétel érdekében érdemes a szőnyeget tisztítás után 
időnként elfordítva visszahelyezni. A szőnyegek szállítása, tárolása mindig ráncmentesen 
feltekercselve történjen és ne hajtogatva. Soha ne helyezzen vízzel töltött cserépedényt 
szőnyegére! A poliészterből tűzött szőnyeg esetében a szőnyeg sajátossága, és a kézi tűzött 
technológia jellemzője, hogy a ragasztott hátoldal fixálja, stabilizálja a vékony, sűrűn tűzött 
szálakat. A vékony szál egy apró ponton találkozik a hátoldal ragasztójával, ami intenzív 
dörzsölő igénybevétel esetén a fixálás gyengülését, elengedését, majd szálhullást okozhat. 
Éppen e jelenség ellensúlyozására jellemzi e szőnyegeket a sűrű tűzés, és a magas szálsúlyú 
anyagfelhasználás, amely miatt a szőnyegek "kopaszodása" nem következhet be. Fentiek 
miatt a vékony szálak (különösen a vékony díszítő lurex, mikrofiber, mikroPES szálak) 
használattal arányos hullása folyamatos, a szőnyeg teljes élettartartamára jellemző, s nem 
képezi minőségi reklamáció alapját.  

Folttisztítás: A mindennapi használat során bármikor előfordulhat, hogy folt keletkezik a 
szőnyegen. A háztartási foltok 90%-át egyszerűen vízzel eltávolíthatja. Általánosan a 
folttisztítás esetén a legfontosabb, hogy ne hagyjuk beszáradni a foltot. A folteltávolítás sikere 
elsősorban a folt keletkezése és eltávolítása között eltelt időtől függ! Tisztítás előtt a darabos 
szennyeződést és a felületen lévő folyadékot el kell távolítani. Célszerű az alkalmazni kívánt 
folteltávolító szert használat előtt egy kevésbé látható helyen kipróbálni, hogy a szőnyeg 
színét, anyagát nem károsítja-e. A folt eltávolításához tiszta, nem festett, lehetőleg fehér puha 
rongyot használjunk, amit sűrűn cseréljünk. Ügyeljünk arra, hogy a tisztítószer ne szivárogjon 
le a szőnyeg belsejébe. A tisztítást a szőnyegtisztítón feltüntetett utasítás szerint kell végezni. 
Ügyelni kell arra, hogy a szőnyeg ne legyen átáztatva! Biztosítsa a szőnyeg gyors és teljes 
száradását!  

 



 

Egyéb alapanyagú szőnyegek karbantartása (pamut, gyapjú, viszkóz) A pamut-, gyapjú- és 
viszkóz szőnyegek tisztításának legfontosabb szabályai:  

 A rendszeres porszívózás a folyamatosan szép megjelenést biztosítja.  
 A nedves szennyeződéseket azonnal itassa fel fehér, nedvszívó ruha segítségével. 
 Egyéb foltok esetén javasolt a szaktisztító igénybevétele  
 Ne használjon vegyszereket a tisztításnál, mert ezek károsíthatják szőnyegét. 
 Szőnyegét ne tegye olyan helyre, ahol közvetlen napsugárzást, vagy nedvesség érheti. 
 Ne húzza ki a szőnyeg szálait és csomóit a szőnyegből  

 

Reméljük, hogy hasznos tanácsokkal szolgálhattunk ahhoz, hogy szőnyege sokáig otthona 
dísze legyen. 


