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RENGJØRINGSANBEFALINGER
Trenger du hjelp?
modulyss er stolt over å lage kvalitetsteppefliser som
oppfyller de strengeste europeiske standardene,
EN1307. Teppeflisene våre er kjent for sin sterke
karakter, og for at de beholder fargen og utseendet
lenge. Disse egenskapene garanterer ikke bare et
langt liv, men gjør også rengjøringen av teppeflisene
både enklere og raskere, noe som igjen betyr lavere
vedlikeholdskostnader.

For at du skal ha glede over modulyss-teppet ditt så
lenge som mulig, har vi satt sammen følgende Rengjøringsanbefalinger. Det kreves en organisert tilnærming
for at teppet ditt skal beholde det pene utseendet sitt.
Og de gode nyhetene? Smart og jevnlig vedlikehold
tjener seg inn igjen mange ganger.
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FOREBYGGENDE
TILTAK
Forbered og forebygg

Typer trafikkområder

Den varige og vakre karakteren til en modulyss-teppeflis
bestemmes av riktig valg av fliskvalitet og -farge. I rom
med intensiv gangtrafikk er det best å velge mørkere
farger. Teppet har da større skittskjulende kapasitet i
slike tilfeller.

Et (kontor)område kan deles inn i 4 trafikkområder:
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Skittfjerningssone

3

Beskyttelsen av interiøret begynner med optimal
beskyttelse av inngangspartiet. 85 % av skitten dras
inn av sko, og dette er årsaken til at vi anbefaler at
det installeres en effektiv og tilstrekkelig lang skittfjerningssone der det er mulig (minimum 9 meter), ved en
inngang utenfra eller fra områder med mye skitt.
Vi anbefaler at du velger en teppeflis med mørkere farge
og et uregelmessig mønster. In-groove-teppefliser, som
er laget av kraftig, skittavstøtende garn, er perfekt til
skittfjerningssoner.
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Skittfjerningssone
Område med meget intensiv trafikk
Område med intensiv trafikk
Område med normal trafikk
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RUTINERENGJØRING
Daglig vedlikehold
Støvsuging med en støvsuger med børste er grunnsteinen for det daglige vedlikeholdet. Det kan fjerne
omtrent 80 % av skitten fra teppet. Videre hjelper en
børstestøvsuger til med å opprettholde utseendet til
teppeflisens luv. Ikke glem å bytte støvsugerpose jevnlig.

Hvor ofte det må støvsuges bestemmes av fottrafikken
og hvor mye skitt teppet utsettes for:
➜
➜
➜

Meget intensiv trafikk: 1 x per dag
Intensiv trafikk: 2 til 3 x per uke
Normal trafikk: 1 x per uke

Anbefalte maskiner: se side 14.
ADVARSEL: bruk av horisontalt roterende børster til
å rengjøre teppet kan påvirke utseendet til teppeflisenes luv.
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FLEKKRENGJØRING
Flekkfjerning

Fjerne vannbaserte flekker

Vi anbefaler at merker fjernes fra teppet umiddelbart, da
gamle flekker er mye vanskeligere å fjerne.

Spre middelet rett på teppet. Ikke bruk middelet
hvis teppet etterlater seg et farget merke på kluten.
Bruk deretter tørrensmiddelet på følgende måte:

Ta følgende tips med i beregningen:
➜
➜
➜
➜
➜

fjern faste stoffer med en skje eller spatel;
fjern væsker med en ren, hvit klut eller trekkpapir;
behandle alltid flekken med en ren og fuktig klut;
jobb fra kantene og inn mot midten av flekken,
med luven;
press på flekken, men gni aldri på den;

Når du fjerner flekker må alltid instruksjonene på rengjøringsproduktene følges. Bruk alltid produkter som er
pH-nøytrale, og unngå produkter som inneholder klor
(f.eks. blekemidler) eller kjemisk aggressive oksiderende
midler. Vi anbefaler å teste rengjøringsmiddelet på et lite
synlig sted for fargeekthet og effekt på materialet.

1 Etter å ha fjernet en halvhard eller hard flekk,
presses det på flekken med en fuktig klut.
Fjern deretter resten av flekken med en liten mengde
tørrensmiddel. Spre rengjøringsmiddelet over flekken
og børst det forsiktig av med en håndbørste.
2 La området tørke i omtrent 15 til 30 minutter og
børst inn middelet igjen. Hvis middelet synes å
sette seg fast til teppet så børst det forsiktig bort
og støvsug det utsatte området. Gjenta prosessen
om nødvendig.
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Fjerne oljebaserte flekker
Bruk spesielle teppeflekkfjernere for å fjerne oljebaserte
merker som maling, fett, tjære, asfalt etc.. Ha flekkfjerneren på en ren, hvit klut og press den på teppet. Ikke bruk
flekkfjerneren hvis teppet etterlater seg et farget merke på
kluten. Bruk deretter flekkfjerneren på følgende måte:
1 Tørk forsiktig bort flekken utenfra og inn mot flekkens
sentrum. Gjenta prosessen til flekken er borte. Etter
kjemisk behandling skylles flekken med vann for å
fjerne rester av flekkfjerneren. Beskytt den rengjorte
delen av teppet til teppet er helt tørt.
2 Etterpå behandles teppet med et tørrensmiddel som
beskrevet under «Fjerne vannbaserte flekker».

Fjerne tørkede og vanskelige flekker
Flekker som er vanskelige å fjerne, som rust, lakk, kaffe,
tyggegummi og brusflekker, krever spesialistbehandling
(se flekkfjerningsdiagrammet).
Hvis en vanskelig flekk ikke kan fjernes bør en spesialist
tilkalles. Spesialisten kan bruke de riktige produktene for
å unngå å skade teppet. Anbefalte produkter: se side 14.

FLEKK

BEHANDLING

Kaffe, te, brusflekker
og vin Blod, urin og
oppkast

Fukt et håndkle med kaldt vann og
la det absorbere væsken. Gjenta til
all væsken er absorbert. La teppet
tørke og spray flekken med Crystal
Spot Remover ®. Børst bort med
Spotting Tool®.

Mat og frukt

Fjern alle løse elementer med en
teskje. Spray flekken med Crystal
Spot Remover ® og børst bort med
Spotting Tool®.

Tyggegummi

Spray flekken med tyggegummifryser. Skrap av tyggegummien med
en teskje. Bruk deretter litt Oil &
Grease® på en tørr klut.

Skokrem

Påfør litt Oil & Grease® på en tørr klut
og press bort flekken. Spray deretter
flekken med Crystal Spot Remover ®
og børst bort med Spotting
Tool®-verktøyet.

Klistremerker,
maling, tetningsmasse og lim

(Fjern klistremerket). La (det som er
igjen av) flekken tørke og skrap den
bort med en teskje. Påfør litt Oil &
Grease® på en tørr klut og press bort
flekken. Spray flekken med Crystal
Spot Remover ® eller Spotting Tool®.

Disse flekkfjerningstipsene gjelder for alle modulyss
teppeflisstiler: løkkeluv, oppskåret luv og miniluv.
modulyss kan ikke garantere at de anbefalte produktene
vil fjerne alle flekker.

CRYSTAL
DRYMETHODEN
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SPESIALISERT
VEDLIKEHOLD

Målet med spesialisert vedlikehold er å holde teppet rent,
og å opprettholde et konsistent utseende. Hovedfokuset
retter seg mot jevnlig luvløfting med lav fuktighet, samt
fjerning av klebrige rester eller vanskelige flekker som
ellers ville fanget skitt i tebbefibrene.

i krystallene. Resultatet? Krystallinske rester som
innkapsler fremmedelementer. De skittlastede krystallene
fjernes enkelt ved støvsuging.

Vi anbefaler at spesialisert vedlikehold gjennomføres 2
til 3 ganger per år, avhengig av fottrafikken og hvor mye
skitt teppet utsettes for:

➜

Fordeler:

➜
➜
➜

Innkapslingsmetode

➜
➜

Innkapslingsmetoden er neste generasjons tilnærming
til effektivt periodisk vedlikehold, og kan utføres med
Smart Care® TRIO System-maskinen.
Før du begynner må teppet undersøkes for flekker.
Disse må eventuelt fjernes med Crystal Spot Remover®
& Spotting Tool®.
Crystal Dry-metoden avsetter rengjøringsmiddel
i løsning på overflaten som tåke (lav fuktighet). Krystaller,
laget av polymerer, sprayes på teppet. Trio-maskinen
børster deretter teppet slik at skitt og støv innkapsles

➜

meget effektivt;
tørr prosess: ingen klebrige rester i teppet;
teppet kan benyttes umiddelbart etter rengjøring;
så godt som ingen støyforurensning;
foreskrevet og anbefalt av alle anerkjente
teppeprodusenter;
sertifisert med grønt merke;
ingen lukt;

modulyss forplikter seg til å redusere vår påvirkning
på miljøet, og anbefaler denne vannbesparende, bærekraftige løsningen for tepperengjøring.
Anbefalte maskiner: se side 15.

ADVARSEL: Bonnet-rengjøringsmetoden kan påvirke
utseendet til teppeflisenes luv. modulyss anbefaler kun
denne metoden for minituft® teppefliser (se side 13).
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Uttrekkingsmetode med varmt vann
Uttrekkingsmetoden med varmt vann, en alternativ
dyprengjøringsmetode, fjerner skitt langt ned i luven.
Først sprayes en løsning av vann og krystallbasert rengjøringsmiddel på teppet. Deretter skylles teppet grundig
ved bruk av uttrekkingsmetoden med varmt vann.
Tenk på at:
➜
➜

➜
➜
➜

vannvolumet som benyttes er høyere;
rengjøringen må utføres på kveldstid eller i
løpet av natten på grunn av lengre tørketider og
mulig støyplager;
det kan oppstå ubehagelige lukter;
det er risiko for krymping;
det bør utvises forsiktighet ved kabling under gulvet;

Vi anbefaler å ikke gå på teppet eller å sette møbler
tilbake på plass før teppet er helt tørt, dette for å unngå
risikoen for at skitt på stolbein etc. skal overføres til det
fuktige teppet.
Vi fraråder bruk av teppesjampo. Rengjøringsmidler
med høy pH etterlater seg rester som kan føre til rask ny
tilskitning og fiberskade. Anbefalte maskiner: se side 15.
FORSIKTIG: rensemetoden med varmt
vann må ikke brukes på modulyss
minituft® teppefliser. Disse produktene
tåler kun rengjøring med lav fuktighet
eller tørrens: se side 13.
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Spesialiserte rengjøringsmetoder for minituft® teppefliser
modulyss minituft® teppeflis-kolleksjoner:
➜
➜
➜
➜

Grind
Opposite
Opposite Lines
Blaze

Lett tilskitnede områder: vi anbefaler bruk av Bonnetrengjøringsmetoden i tilfeller med lett tilskitning.
Påfør først Crystal Dry Extra® på overflaten. Bearbeid
deretter overflaten med en Bonnet-maskin som det
er festet et 100% bomullstrekk på. Etter at området er
tørket helt, skal teppet støvsuges.

I tilfelle ytterligere behandling er nødvendig, bruk
Bonnet-rengjøringsmetoden og fukt teppet med Crystal
Dry Extra®.
Kraftig tilskitnede områder: vi anbefaler bruk av
innkapslingsmetoden i tilfeller med kraftig tilskitning
(mer på side 11).
Fjern merker ved bruk av Crystal Spot Remover® og
Spotting Tool® før du begynner.
Bruk deretter innkapslingsmetoden med Smart Care®
Trio System-maskinen. Undersøk deretter teppet.
I tilfelle ytterligere behandling er nødvendig, bruk
Bonnet-rengjøringsmetoden og fukt teppet med Crystal
Dry Extra®.
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ANBEFALTE OG GODKJENTE
MASKINER OG PRODUKTER

(1) (2)

RUTINERENGJØRING
➜
➜

Vanlige støvsugere (til hverdagsbruk)
Spesialisert støvsuger:
børstestøvsuger type SEBO Dart 2

Sebo Dart 2 gir profesjonell ytelse i en lett, allsidig og
lettmanøvrert maskin. SEBO Dart 2 er designet for å
være smidig og brukervennlig, og oppnår overlegne
rengjøringsresultater.

FLEKKRENGJØRING
➜

Flekkfjerning

Crystal Spot Remover® er et krystallbasert flekkfjerningsmiddel. I kombinasjon med Spotting Tool®, er Crystal
Spot Remover® det perfekte produktet for enkel og
trygg fjerning av flekker fra kommersielle tepper. Crystal
Spotting Tool® bruker fasede åpninger i stedet for bust,
og fjerner flekker gjennom lett bevegelse av fibrene.

SEBO DART 2

CRYSTAL SPOT REMOVER®

Støvsugermotor 1300
Børstemotor 200 Watt
Luftstrøm 50 l/s
Arbeidsbredde 370 mm
Børstehastighet 2 700 tpm
Vekt 7,4 kg
Kabellengde 9,5 m
Filter S-klasse
Filterpose 3,5 liter
3 lag

Flekkfjerningsmiddel basert på
krystaller
Brukes i kombinasjon
med Crystal Spotting Tool®

(1) Vår oversikt over anbefalte maskiner er nettopp det: en anbefaling. Man kan selvfølgelig bruke tilsvarende modeller.
(2) Alle maskiner og produkter er testet og godkjent av Carpet and rug institute (CRI).
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SPESIALISERT VEDLIKEHOLD
➜

Innkapslingsmetode

Smart CARE® Trio-maskinen er et teppevedlikeholdssystem som benytter bevegelse og lav fuktighet.

➜

Uttrekkingsmetode med varmt vann

Periodisk vedlikehold: Smart CARE® Trio-maskin +
Crystal Dry Extra®

Uttrekkingsmetoden med varmt vann er en effektiv
dyprengjøringsmetode som fjerner skitt langt ned i luven.
Maskinen sprayer rengjøringsløsning på teppet under
høyt trykk, samtidig som den skitne løsningen suges
opp.

Dyprengjøring: Smart CARE® Trio-maskin + Crystal
Quick Restore (erstatter rensemetoden med varmt vann)

Denne rengjøringsmetoden kan ikke brukes på
modulyss minituft® teppefliser.

SMART CARE® TRIO MACHINE
ENHET 15 tommer / 20 tommer
Effekt: 1100 watt / 1400 watt
Rengjøringskapasitet: 200 m2/t
Dyprengjøringskapasitet: 100 m2/t
Rengjøringsbredde: 381 mm / 508 mm
Børstehastighet: 480 o/min / 665 o/min
Tørr vekt: 30 kg / 34 kg
Spenning: 230 V
Frekvens: 60 Hz
Tankkapasitet ferskvann: 9,5 L

MASKIN FOR
UTTREKKING MED
VARMT VANN
CTD-570-2 Spray*
Uttrekkingsmaskin Effekt:
to 1200 watt by-pass
powerflo-motorer
Spenning: 230 V
Kapasitet: 10 L
Innebygget pumpe
Med fullt utstyrssett

(*) Tekniske spesifikasjoner kan variere etter merke og modell.
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➜

Bonnet-rengjøringsmetode
(kun for minituft® teppefliser)

Bonnet-rengjøringsmetoden, et rengjøringssystem med
lav fuktighet, er en rotasjonsgulvmaskin med en
rengjøringspad av bomull. Etterhvert som den beveger
seg over teppet fører bevegelsen til at skitt absorberes i
bomullspaden.
Denne rengjøringsmetoden kan kun brukes på modulyss
minituft® teppefliser.
BONNET-RENGJØRINGSMASKIN
Effekt: 1200 watt / 1500 watt
Spenning: 230-240 V
Frekvens: 60 Hz
Kapasitet: 0 L
Vekt: 22-30 kg
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ANBEFALT RENGJØRINGSBEDRIFT
For flere råd om rengjøringsmetoder eller produkter,
vennligst kontakt din lokale modulyss-salgsrepresentant
eller:
Progenta Projectservices (headquarters)
Veenendaalsestraatweg 14b
3921 EC Elst (Utr)
The Netherlands
Tel. 0031 (0) 318 – 471 823
info@progenta.com
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GARANTI
For optimale resultater kreves det jevnlig rengjøring av
teppeflisene. Teppeflisene må rengjøres og vedlikeholdes i henhold til modulyss’ rengjøringsanbefalinger.
Hvis det fastslås at teppeflisene ikke er rengjort på riktig
måte, kan ikke modulyss holdes ansvarlig for feil som
skyldes ikke-profesjonell rengjøring.
Dette vil i tillegg føre til bortfall av selskapets 15-års
garantidekning.
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