Algemeen onderhoudsadvies Condor Carpets
Bedankt voor de aanschaf van een kwaliteitsproduct van Condor Carpets. Uw tapijt is met de hoogst mogelijke
zorg geproduceerd echter voor een maximale beleving van uw vloerbedekking, is onderhoud van groot belang.
Hiervoor hebben we een samenwerking met de firma James, welke gespecialiseerd is in adviezen en producten
voor reiniging en onderhoud. Middels onderzoek in het laboratorium van James op Condor producten, kunnen
we u zodoende van de best mogelijke adviezen voorzien. Let op! Wees ervan bewust dat dit slechts een advies
is; u blijft zelf verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van algemeen onderhoud en reiniging van vlekken.

Dagelijks onderhoud
Stofzuigen
Het is voor de levensduur van uw tapijt belangrijk, dat u het tapijt vanaf de dag van aankoop minimaal één
keer per week stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een elektrisch aangedreven borstelende stofzuiger. Een
borstelstofzuiger verwijdert effectiever stof en vuil dan een stofzuiger voorzien van een gewone zuigmond
(combinatiezuigmond). Deze zorgt tevens voor het opborstelen van de tapijtpool, waardoor de originele uitstraling
langer blijft behouden.
Bij een nieuw wollen tapijt komen kleine vezels los en veroorzaakt stofzuigen pluisvorming, vooral in de eerste
maanden. Dit pluizen tast de kwaliteit van uw tapijt niet aan; het betreft hier slechts een fractie van het totale
poolgewicht. In de eerste maanden dient u uw stofzuiger wekelijks te legen.

Vlekverwijdering
Vlekken dienen bij voorkeur onmiddellijk behandeld te worden, want vlekken storen altijd en geven een onverzorgde
indruk. Ga als volgt te werk:
Stap 1: 	Maak direct een badstof handdoek nat met koud leidingwater, wring de handdoek uit en plaats deze
op de verse vlek. Laat de handdoek zo lang liggen, zonder eronder te kijken, totdat deze volledig droog
is. Dep of wrijf nooit met de handdoek over de vlek omdat u hiermee de structuur van het tapijt kunt
beschadigen. Gebruik nooit zeep!
Stap 2: Zijn er na afloop van de vlekkenbehandeling volgens stap 1 nog altijd vlekken zichtbaar? Volg dan de
instructies op de James Vlekkenschijf of op de James website onder w
 ww.james.eu/nl/vlekken-verwijderen.
James producten veroorzaken geen hervervuiling en zijn o.a. verkrijgbaar via www.james.eu.
Heeft u vragen over onderhoud, laat de vlek zich niet helemaal verwijderen, of voelt u zich bij de behandeling
met de James producten niet zeker? Raadpleeg dan de James website (www.james.eu), schrijf een email naar
info@james.eu, of bel de James Vlekkenlijn voor meer advies: +31(0)77 ‑ 327 80 07.
Condor producten zijn getest voor gebruik met James producten en behalen zeer goede resultaten. Uiteraard
heeft u de mogelijkheid om andere reinigingsmiddelen dan James te gebruiken mits het middel voldoet aan de
volgende eisen (test elk product vooraf op een onopvallende plaats):
Geschikt voor tapijt;
PH neutraal (6-8);
Bevat geen zeep.

Periodiek onderhoud om zelf uit te voeren
Handmatig reinigen met James Water
U kunt zelf plaatselijk handmatig uw tapijt reinigen middels James Water en een badstof handdoek. Indien u
vanaf de dag van aankoop uw Condor tapijt regelmatig met James Water behandelt, blijft uw tapijt langer mooi.
James Water is een oppervlaktereiniger, die de topjes van de garens reinigt. U zult lang plezier hebben van een
frisse uitstraling van uw tapijt, omdat een grauwsluier hierdoor wordt bestreden. Denk hierbij onder andere aan
looppaden, plekken voor de bank of onder de eettafel en ligplaatsen van huisdieren.
U kunt zelf nagaan of het nodig is om uw tapijt (plaatselijk) te reinigen. Spray James Water op een droge witte
badstof handdoek en ga hiermee met rustige, grote halen over het tapijt. Ziet u vervuiling van het tapijt afkomen,
dan kunt u de reiniging voortzetten tot u tevreden bent.
Voor een optimale levensduur van uw tapijt adviseren wij u om uw tapijt elk jaar jaar professioneel te laten reinigen
(zie www.swtm.nl). Verzeker u er wederom van dat er geen zeep producten gebruikt worden.

Condor Carpets en James wensen u veel plezier met uw tapijt!
Condor Carpets B.V.
Randweg 14, 8061 RW | P.O. Box 21, 8060 AA Hasselt, the Netherlands
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James Vlekkenschijf voor verse vlekken
Onderstaand treft u de voorzijde van de James Vlekkenschijf aan, hierop staan de meest
voorkomende verse vlekken genoemd. Ga als volgt te werk:
Stap 1:	Kies uw categorie en vervolgens de vlek in kwestie.
Stap 2: 	Bekijk welk symbool erbij staat en zoek dit symbool op in het centrum van de Vlekkenschijf.
Stap 3:	Volg de exacte behandelinstructies welke u aantreft in het centrum van de Vlekkenschijf. Kijk voor een
volledige instructie altijd op het etiket van het desbetreffende product. Staat uw vlek er niet bij? Kijk dan op:
www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen.
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James Vlekkenschijf voor hardnekkige vlekken
Onderstaand treft u de achterzijde van de James Vlekkenschijf aan, hierop staan de meest
voorkomende hardnekkige vlekken genoemd.
Stap 1:	Kies uw categorie en vervolgens de vlek in kwestie.
Stap 2: 	Bekijk welk symbool erbij staat en zoek dit symbool op in het centrum van de Vlekkenschijf.
Stap 3:	Volg de exacte behandelinstructies welke u aantreft in het centrum van de Vlekkenschijf. Kijk voor een
volledige instructie altijd op het etiket van het desbetreffende product. Staat uw vlek er niet bij? Kijk dan op:
www.james.eu/nl/vlekken-verwijderen.
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