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ONDERHOUDSINSTRUCTIES

VISCOSE TAPIJTEN
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VISCOSE

Viscose tapijten hebben een heldere en frisse uitstraling dankzij de briljante 
kleurabsorbtie en luster van de vezel. Viscose laat een maximale kleurpenetratie 
toe, een reden waarom de kleuren van viscose tapijten zo levendig zijn. Individu-
ele draden van viscose kunnen gemakkelijk worden gekleurd. Als gevolg daarvan 
creëren ontwerpers een enorme verscheidenheid aan producten die zich onder-
scheiden door decoratieve tekeningen, vaak als een echt kunstwerk.

Een viscose tapijt is zeer comfortabel om met blote voeten op te lopen, omdat 
het zachter en natuurlijker aanvoelt dan synthetische vezels, katoen en zelfs 
wol. Viscose is een goede isolator en is lekker warm in de winter en aangenaam 
fris in de zomer.

Een andere reden voor het comfort is het feit dat viscose geen statische la-
ding heeft, waardoor het veilig is voor het hele gezin om op te lopen. Het is een 
niet-allergene vezel. Dergelijk materiaal veroorzaakt geen negatieve reacties op 
het lichaam.

Een ander voordeel van deze natuurlijke vezel is dat, in tegenstelling tot synthe-
tische vezels, viscose een niet-smeltende vezel is. Dat betekent dat het een vrij 
lage ontvlambaarheid heeft. Daar wij onze producten vrij dicht weven, slagen 
deze allemaal voor de CFR 1630-FF 1-70 Standard for the surface flammability 
of carpets and rugs.

Bovendien worden er geen schadelijke chemische producten verwerkt in viscose.
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Het is aanbevolen het tapijt onmiddellijk na plaatsing te stofzuigen, zodat de 
pool na het uitrollen weer omhoog komt. Hou uw tapijt schoon en in goede staat 
door het elke week te stofzuigen. Gebruik geen roterende borstel, want die kan 
de garen twist beschadigen. Als u dit goed bijhoudt, zal het tapijt langer mooi 
blijven. 

Vloerkleden met gesponnen garens (zoals wol, katoen, viscose en acryl) kunnen 
in het begin wat pilling vertonen. Dit zijn korte vezels die de pool verlaten tijdens 
het eerste gebruik. De pilling stopt na korte tijd, maar neemt toe als u een ro-
terende borstel of harde borstel gebruikt. Na het stofzuigen komt de pool weer 
omhoog. Stofzuigen voorkomt ook dat vuil diep in de vezels doordringt.

Viscose is zeer gevoelig voor vocht. Leg deze tapijten niet in de badkamer en 
vermijd plaatsen in de keuken waar het risico op morsen groot is. De ingang van 
uw huis vermijdt u best ook. In deze ruimte is het risico groter dat u met natte 
of vuile schoenen op het tapijt loopt. Bewaar uw tapijt in een goed geventileerde 
ruimte.
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In geval van morsen, is het belangrijk om het zo snel mogelijk van het tapijt te 
verwijderen. 

1. Verwijder eerst zoveel mogelijk van het gemorste met een lepel.

2. Maak vervolgens onmiddellijk een witte katoenen handdoek nat met koud 

kraanwater. Wring de handdoek uit zodat hij slechts licht vochtig is en leg 

hem op de verse vlek. (Zorg ervoor dat de handdoek niet meer te nat is!)

3. Laat de handdoek liggen, tot hij helemaal droog is.

4. Is de handdoek volgezogen met vocht van de vlek? Vervang de handdoek 

dan door een nieuwe.

5. Dep of wrijf nooit met de handdoek over de natte vlekken. Hierdoor kunt u 

de structuur van het garen beschadigen.

6. Borstel het tapijt na het schoonmaken van de vlek met een zachte borstel 

in dezelfde richting als de rest van het tapijt en laat het tapijt drogen.

7. Vermijd het gebruik van overtollig water, dit kan namelijk het garen 

beschadigen. 

8. Gebruik nooit zeep!

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


