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Reinigings- en onderhoudsadvies
Om ervoor te zorgen dat uw entreemat zijn functie voor perfecte
vuilopname ten alle tijden en op lange termijn goed kan vervullen, dienen de volgende
aanwijzingen in acht genomen te worden.
1. Dagelijks onderhoud
Afhankelijk van de bezoekersfrequentie wordt dagelijkse reiniging aanbevolen. In het ideale
geval met een borstelzuigmachine met toepassing van een 1- of 2-koppige borstel, hiermee
kan het vuil tot op het dragende materiaal verwijderd worden. De borstels richten bovendien
het poolmateriaal weer op en houden de entreemat „open” voor het toekomstige vuil.
Gebruik bij voorkeur een borstelzuigmachine in plaats van een normale stofzuiger, deze
verwijderd het vuil dat zich onder aan de pool verzameld beter.
2. Tussenreiniging sproeiextractie
Voor de periodieke reiniging van uw entreemat adviseren wij de methode „sproeiextractie”.
Hier verwijdert men allereerst de vuildeeltjes door middel van een borstelzuigmachine.
Vervolgens wordt bij de methode „sproeiextractie“ onder hoge druk water in het tapijt
gespoten en meteen weer weggezogen. Ter afsluiting de entreemat meerdere malen met
schoon water uitspoelen.
Kan intensieve reiniging uw entreemat schade toebrengen?
Nee, de speciaal ontwikkelde garenconstructie met weerbestendige kwaliteitskleuren en de
waterdichte coating zijn voor frequente en intensieve reiniging ontworpen.
3. Reinigen met de hogedrukspuit
Bij de hoge druk reinigingsprocedure moet de mat allereerst volledig schoongezogen worden.
Hang de mat vervolgens omhoog en spuit deze met een normale hoge druk spuit af. Laat de
mat hangen totdat deze volledig gedroogd is.
4. Wrijvend/Dweil wasproces
Bij de poederreiniging wordt er een speciaal reinigingspoeder gestrooid over de reeds
gestofzuigde entreemat. Vervolgens wordt het poeder met een speciale borstelmachine in de
entreemat geborsteld. Na een inwerktijd kan het poeder, inclusief het vuil, met een
borstelstofzuiger weer worden opgezogen. Deze methode wordt met regelmaat toegepast voor entreematten met een harde grove structuur, waar voor de reiniging het gebruik
van water of vocht minder geschikt is.
5. Indien het snel gebeuren moet
Korte, maar toch effectieve tussenreiniging: eenvoudig de mat eruit halen en krachtig
uitschudden.
6. Grondige reiniging/ shampooreiniging
In verschillende tussenpozen – afhankelijk van de frequentie – is een grondige reiniging
noodzakelijk. Eerst wordt gestofzuigd met een borstelzuiger en daarna vindt een
shampooreiniging met een contraroterende 3-schijfsmachine plaats. Als laatste stap met een
spoelzuiger uitspoelen en wegzuigen. Gebruik een neutraal reinigingsmiddel om vet, olie en
chemicaliën met handwarm water af te spoelen.
Let op! Gebruik nooit oplossingsmiddelen op chloor gebaseerde koolwaterstof (Tetra)!
Let op! De entreemat kan niet in de wasmachine gewassen worden!

