Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

BRUKERVEILEDNING TEPPER
Program 1:

Tepperens

Program 2:

Fjerning av tyggegummi

Program 3:

Flekkfjerning

Generelt om tepper:
Garnkvaliteten i tepper deles gjerne inn i to fibergrupper; naturfibre og kunstfibre.
Ofte blandes ulike typer tekstilfibre i teppene for å tilføre egenskaper som ellers ikke
finnes, for å redusere uønskede egenskaper, for å oppnå lavere pris, eller for
effektens skyld.
Når det gjelder tepper er det spesielt viktig med regelmessig støvsuging med korrekt
munnstykke eller teppebanking (motor med roterende børste) og periodisk rens
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Program 1 Tepperens
Til rens av tepper benyttes ProLine tepperent (art nr. 54254 5 liter/54264 1 liter)
Best resultat oppnås ved å legge ut ferdig utblandet ProLine Tepperent og vann med
lavtrykkspumpe og deretter kjøre over med tepperensemaskin og rent vann.

1:

Fjern løse partikler med støvsuger.

2:

Vurder om teppet trenger en egen flekk- eller tyggegummifjerning før rens.
Se program 2 og 3.

3:

Bland 1 del ProLine Tepperent med 60 deler vann. Fordel denne blandingen på
teppet, ca. 1 liter væske pr 15 kvm. La dette virke 1-2 minutter.
På mindre skitne tepper kan man blande ProLine Tepperent direkte i tepperenseren.

4:

Kjør etter med tepperensemaskin med rent vann på tanken.
Bruk av tepperensemaskin kan forårsake mye skum i tanken. Benytt i så fall ProLine
skumdemper (art nr. 54215) utblandet 1:80 av skittenvanntankens kapasitet. 10 liters
tank tilsier ca. 1,5 dl skumdemper,

5:

Gjenta prosessen hvis resultatet ikke er tilfredsstillende.

Alternativt program for tepperens på små områder:
Et alternativ til rens med tepperensemaskin er bruk av skuremaskin. Legg ut kjemi og
vann som i pkt. 3 ovenfor.
Kjør deretter over området som skal renses med skuremaskin og Activa pad(art nr.
52835) eller Bonnet pad (art nr. 53587)
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Program 2:

Flekkfjerning

Trinn 1:

Sjekk farge - ektheten på det du skal rense ved å spraye på et lite
synlig område.
Benytt ProLine Kaffe- og flekkfjerner (art. nr. 54697)

Trinn 2:

Ved fuktige flekker: Tørk opp så mye som mulig med papir. Spray på
flekken, gni skummet inn med myk børste. Jobb fra utsiden og inn mot
flekkens senter. Tørk vekk det skitne skummet som oppstår og
eventuelt gjenta. La tørke over natten og støvsug vekk restene.

Trinn 3:

Ved tørkede flekker: Spray på flekken, gni skummet inn med myk
børste/klut. La virke i 10 minutter og spray på nytt og gjenta prosessen
med å gni fra ytterkant og inn mot senter.
La tørke over natten og støvsug vekk restene.
Lukt etter flekkfjerning:
Selv om flekkfjerningen har vært vellykket kan det være lukt etter organisk
materiale på teppet/møbler, melk/avføring. Da kan man benytter Bio Dor (art
nr. 45200) være en god løsning. Spray på flekken, ingen bearbeiding. Gjenta
evt. 2-3 ganger med et døgn intervall hvis lukten ikke blir borte ved første
gangs behandling.
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Program 3:

Fjerning av tyggegummi

Trinn 1:

Lag hull i overflaten med en gaffel eller lignende.

Trinn 2:
sekunder.

Spray Gum – Gone(art.nr.54696) over hele flekken. La den virke i 30

Trinn 3:

Skrubb så bort tyggegummien med en neglebørste eller lignende.
Gjenta prosessen om nødvendig.

4

Vi skal gjøre renhold til et morsomt og spennende fag

Produktanbefalinger og beskrivelser ifølge veiledningen.
Art.nr.

Varenavn

Beskrivelse

54254
54264
54215
54697
54696
45200

ProLine tepperent 5L
ProLine Tepperent 1L
ProLine Skumdemper
ProLine kaffe og flekkfjerner
ProLine Gum Gone
Bio Dor

Tepperent i konsentrat
Tepperent i konsentrat
Blandes i skittenvannstanken
Konsentrat, ferdig til bruk
Konsentrat, ferdig til bruk
Fjerner organisk lukt

52835
53597

Gulvpad Activa 17 tommer
Bonnet gulvpad 17 tommer

Microfiber, for tepperens
Gulvpad for tepperens
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