
     Instrukcja czyszczenia i pielęgnacji 
 

dywanów wełnianych 
 

 

Jacaranda Carpets Limited 
 

 

Typ dywanu: Bahari, Bilpar, Heavy Velvet, Sambar, Seville Wilton Velvet, Willington 
 
 
 

 
 

 
Działania o charakterze ogólnym 

 
Okolice wejść należy wyposażyć w duże i skuteczne strefy czyszczenia (o długości co najmniej 2-3 kroków), które 
należy okresowo czyścić lub wymienić. Pozwoli to w dużym stopniu zapobiegać zabrudzeniom oraz zmniejszy 
ryzyko mechanicznych uszkodzeń podłóg w budynku.  
 
Krzesła z uszkodzonymi lub brakującymi podkładkami oraz niewłaściwe podkładki lub kółka mogą być przyczyną 
mechanicznego uszkodzenia podłogi. Zdecydowanie zalecamy, aby wszystkie ruchome meble zostały wyposażone 
w odpowiednie podkładki (np. scratchnomore http://www.dr-schutz.cz/produkty-kluzaky.php) i kółka (typu H 
zgodnie z normą DIN EN 12528 i 12529). 

 
 

Codzienne czyszczenie  
 
Należy regularnie i często odkurzać powierzchnie. Zapobiegnie to wnikaniu cząsteczek kurzu głęboko we włókna 
dywanu, co sprawia, że są one trudne do usunięcia.  
 

 W przypadku lekko lub średnio zużytych dywanów wełnianych, dywanów z wysokim runem oraz dywanów 
o wysokiej zawartości wełny, zalecamy odkurzanie za pomocą miękkiej szczotki, aby zapobiec zbiciu lub nawet 
postrzępieniu włókien dywanu.  
  

 Odkurzanie wydajną szczotką do dywanów, np. odkurzaczem Carpetlife, pozwoli usunąć kurz i zanieczyszczenia, 
które wniknęły głęboko we włókna dywanu. Jednakże ze względu na intensywność czyszczenia za pomocą 
obrotowej szczotki do dywanów, metoda ta może być stosowana jedynie do czyszczenia wełnianych dywanów 
o gęstym włosiu oraz dywanów o wysokiej zawartości wełny w miejscach mocno zużytych lub silnie zabrudzonych 
(gdzie odkurzanie delikatną szczotką nie przyniesie zadowalających rezultatów). Szczotka musi być ustawiona na 
najniższy poziom (przeznaczony dla twardych i gładkich powierzchni).  

 

Usuwanie plam  
 
Jeśli to możliwe, każdą nową plamę należy usuwać natychmiast - nie wolno pozostawić jej do wyschnięcia! 
Przyłożyć chłonną ściereczkę, aby mogła wchłonąć płyn. Za pomocą odkurzacza usunąć wszystkie luźne 
zanieczyszczenia. Kierować się od brzegów plamy w kierunku jej środka. Nie szorować, tylko przykładać 
ściereczkę, aby mogła wchłonąć płyn. Do usuwania plam nie należy stosować powszechnie dostępnych środków 
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czyszczących lub detergentów! Odplamiacza nie należy nanosić bezpośrednio na dywan, tylko na odpowiednio 
chłonną ściereczkę, a następnie poprzez dociskanie wetrzeć go w plamę.   
Przyłożyć suchą ściereczkę, aby wchłonęła rozpuszczoną plamę. Dokładnie wyczyścić miejsce czystą wodą, 
a następnie przyłożyć chłonny materiał, aby wchłonął wodę do sucha (można wykorzystać np. białe papierowe 
ręczniki). Podczas czyszczenia nie wolno zbyt silnie pocierać ani zbyt mocno moczyć dywanu. Optymalny efekt 
podczas usuwania plam można osiągnąć używając ściereczki z mikrofibry. Przed naniesieniem odplamiacza należy 
przeprowadzić w niewidocznym miejscu test trwałości koloru i materiału. W przypadku dywanów z dużą 
zawartością wełny oraz do czyszczenie dywanów z włókien naturalnych lub z dużą zawartością włókien 
naturalnych należy stosować delikatny odplamiacz Alibaba.  

 

Intensywne czyszczenie  
 
Oprócz regularnego odkurzania i usuwania plam, dywan będzie wymagał intensywnego czyszczenia 
w określonych odstępach czasu. Ten rodzaj czyszczenia całkowicie i gruntownie usuwa wszystkie 
zanieczyszczenia. W zależności od warunków w budynku i składu materiałowego dywanu, możliwe jest 
stosowanie różnych metod czyszczenia:  
 
Czyszczenie natryskowo-ekstrakcyjne przy pomocy koncentratu do czyszczenia dywanów 
Metoda intensywnego czyszczenia natryskowo-ekstrakcyjnego umożliwia dogłębne czyszczenie włókien i jest 
bardzo higieniczna. Można ją stosować tylko pod warunkiem, że podłoga lub podkład pod dywanem nie jest 
podatny na działanie wilgoci oraz jeżeli dywan nie jest przymocowany do powierzchni za pomocą kleju, który 
rozpuszcza się w wodzie.  
 
Dokładnie odkurzyć dywan za pomocą końcówki ze szczotką (np. Carpetlife). W przypadku dywanów wykonanych 
z delikatnych materiałów (np. z wełny) należy użyć odkurzacza z płaską dyszą ssącą. W przypadku równomiernie 
zabrudzonych dywanów, stosować koncentrat do czyszczenia dywanów rozcieńczony wodą w stosunku 1:60 do 
1:70 (150 ml na 10 litrów wody). Wlać roztwór do zbiornika urządzenia do czyszczenia. Czyścić dywan zgodnie z 
instrukcją urządzenia do czyszczenia. W celu ostatecznego wypłukania włókien, wyczyścić cały dywan samą wodą 
używając metody natryskowo-ekstrakcyjnej. Po wyschnięciu, odkurzyć powierzchnię dywanu za pomocą 
odpowiedniego odkurzacza. Nie wolno przemoczyć dywanu, zwłaszcza wykonanego z delikatnych materiałów i 
kompozycji.  
 
Ekstrakcja na sucho przy użyciu proszku Carpetlife  
Czyszczenie ekstrakcyjne na sucho pozwala na czyszczenie dużych powierzchni dywanowych, jak również 
czyszczenie miejscowe (np. zużytych lub wzmocnionych obszarów), jednocześnie umożliwiając swobodne 
przejście przez dywan podczas czyszczenia. System ten jest szczególnie przydatny w miejscach, gdzie czyszczenie 
na mokro jest niemożliwe lub niewskazane (np. w przypadku dywanów napinanych, dywanów na podłożu z filcu, 
dywanów mocowanych za pomocą rozpuszczalnych klejów i wiązań, w budynkach z podwójną podłogą lub w 
przypadku dywanów ułożonych swobodnie lub na wspornikach).  
 
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odkurzyć dywan przy użyciu mocnej szczotki do czyszczenia dywanów (np. 
CC-Carpetlife). Przed użyciem proszku Carpetlife należy dobrze wstrząsnąć opakowaniem (granulki muszą być 
równomiernie wilgotne). Następnie należy posypać proszkiem powierzchnię przeznaczoną do oczyszczenia.  
 
Granulat należy posypywać wzdłużnie i poprzecznie za pomocą odpowiedniego urządzenia ze szczotką (np. Multi 
Clean 350) ze szczotką dopasowaną do konkretnej sytuacji. Szczotkę dobiera się w zależności od wrażliwości 
włókna i intensywności zabrudzenia. Jeżeli po rozpoczęciu czyszczenia na powierzchni włókien powstają rowki, 
należy zastosować bardziej miękką szczotkę. Jednorazowo należy pracować na małych obszarach, tj. rozsypać 
granulat i od razu wetrzeć go w dywan.  
 
Następnie (po około jednej godzinie) usunąć granulat wraz z przylgniętym brudem z powierzchni dywanu za 
pomocą urządzenia Multi Clean 350. Regularnie opróżniać pojemnik na odpady. Na koniec odkurzyć pozostałe 
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granulki końcówką ze szczotką. W przypadku silnie zabrudzonych powierzchni, powtórzyć procedurę kilka razy. 
Uporczywe plamy należy usuwać za pomocą odpowiedniego odplamiacza.  
 
W przypadku dywanów z wysokim runem, miękkich dywanów welurowych i dywanów berberyjskich, urządzenie 
należy przesuwać wyłącznie w kierunku pętelek lub włókien (nie poprzecznie ani wzdłużnie). W przypadku 
czyszczenia dywanów z wysokim runem, konieczne jest również sprawdzenie, czy dana metoda jest odpowiednia 
w określonej sytuacji, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń powierzchni i włókna (np. sfilcowania), 
spowodowanego oddziaływaniem mechanicznym urządzenia czyszczącego.  
 
Alternatywnie, dywan można wyczyścić za pomocą suchej piany. 
 
 

Impregnacja 
 
Po intensywnym czyszczeniu, dywan należy poddać odpowiedniej impregnacji. Dostępne są tutaj dwie opcje, 
różniące się w efektem impregnacji.  
1.  Impregnacja wilgotnego dywanu za pomocą ochrony do dywanu Baygard w celu zapewnienia długotrwałej 

odporności powierzchni na suche zanieczyszczenia i zwiększenia stabilności i elastyczności włókien.  
Regularne codzienne czyszczenie będzie łatwiejsze i bardziej efektywne. Impregnacja tą metoda jest 
odpowiednia dla obszarów intensywnie użytkowanych, takich jak korytarze, itp.  

2.  Dzięki impregnacji suchego dywanu przy użyciu środka Fleckschut, płyny będą absorbować na powierzchni, 
dzięki czemu będą mogły być łatwo wysuszone chłonną ściereczką. Impregnacja środkiem Fleckschutz 
sprawdzi się m.in w miejscach, w których serwowane są posiłki i wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko rozlania 
napojów.  

 

Uwaga  
 

Niniejsza instrukcja czyszczenia i konserwacji zawieraj informacje ogólne zatwierdzone przez producenta. Należy 
postępować zgodnie z instrukcjami producenta zawartymi w rozdziale „Informacje ogólne”, dotyczącymi 
transportu, składowania i konserwacji. Przedstawiając niniejsze informacje, firma z branży podłogowej wypełnia 
swój obowiązek w stosunku do klienta zgodnie z normą DIN 18365. W przypadku dalszych pytań dotyczących 
właściwej pielęgnacji i użytkowania innych rodzajów pokryć podłogowych, prosimy kontaktować się z naszym 
konsultantem technicznym lub odwiedzić naszą stronę internetową www.dema-dekor.cz.  
 
 
Producent: 
CC-Dr. Schutz GmbH 
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn 
www.dr-schutz.com 
 
Wyłączny przedstawiciel w Republice Czeskiej: 
DEMA DEKOR CZ s.r.o. 
Vídeňská 51, 669 02 Znojmo 
Tel: +420 515 227 272 
www.dema-dekor.cz 
  
         Wydanie: CC-02.16 
         Wersja poprawiona:  
          
 

Niniejsza wersja unieważnia wszystkie publikowane wcześniej instrukcje czyszczenia i konserwacji.  
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