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POLYESTER TAPIJTEN



Mellestraat 196   8501 Heule   Belgium   +32 (0)56 36 39 00   www.verbatex.com

POLYESTER

Polyester garens zijn synthetische garens die uit aardolie worden vervaardigd. 
Deze garens zijn zacht, hypoallergeen, hebben een goeie stabiliteit, een hoge 
lichtechtheid en zijn heel makkelijk in onderhoud. Bij morsen of vlekken kan je 
een polyester tapijt makkelijk schoonmaken met water en milde zeep.

Een belangrijke eigenschap van deze vezel is dat hij zeer goed kleur vasthoud. 
Dit biedt de mogelijkheid tot kleurrijke tapijten. Het is een zeer duurzame vezel, 
die daarbovenop vrijwel niet kreukt of krimpt.

Wij gebruiken polyestergarens deels in onze kettingdraden (zowel gesponnen  
als filament garens) voor de sterkte tijdens het weven en deels voor pooldoel-
einden. In poolgarens gebruiken wij filamentgarens die geen pilling vertonen.
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STOFZUIGEN

Het is aanbevolen het tapijt onmiddellijk na plaatsing te stofzuigen. Hou uw 
tapijt schoon en in goede staat door het elke week te stofzuigen. Gebruik zeker 
geen roterende borstel aangezien dit het tapijt zal beschadigen. Het is aangera-
den een doorsnee stofzuiger te gebruiken, eventueel met klopperfunctie.

WAT BIJ VLEKKEN?

Verwijder zo veel mogelijk van de vlek met een schone doek. Vaste stukken vuil 
kan je wegnemen met een lepel. 

Vervolgens gebruik je water en milde zeep om het tapijt verder te reinigen. Wrijf 
lichtjes of dep met de vloeistof, vertrekkend van de buitenste rand van het vuil 
en werk naar binnen toe. Herhaal dit tot de vlek verdwenen is.

Vergeet zeker niet om nadien te zorgen dat alle zeepresten verwijderd worden 
door middel van water. Laat daarna de natte plek drogen voor je het tapijt te-
rugplaatst (om schimmel te vermijden). 

Indien de vlek hardnekkig blijft zitten, kunt u het beste een professionele tapijt-
reiniger inschakelen.


