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A Modulyss gyár takarítási és karbantartási útmutatója textil burkolóanyagaihoz 

 

MODULYSS 

Tisztítási javaslatok 

Szüksége van egy kis segítségre? 

A modulyss® büszke arra, hogy olyan minőségi szőnyegburkolatokat készít, mely megfelel a 

legszigorúbb európai szabványoknak (EN1307). Szőnyegburkolataink ismertek erős 

jellegükről, és optimális szín-és formamegtartásukról. Ezek a tulajdonságok nem csak hosszú 

élettartamot garantálnak, de könnyebb és gyorsabb tisztíthatóságot is biztosítanak a 

szőnyegburkolatoknak, mely alacsonyabb fenntartási költséget eredményez. 

Annak érdekében, hogy modulyss® szőnyegében a lehető leghosszabb ideig örömét lelje, 

összeállítottuk az alábbi Karbantartási útmutatót. A szőnyeg szépségének megőrzése 

„ütemezett” szemléletmódot kíván. És a jó hírek? Az okos és rendszeres karbantartás 

sokszorosan kifizetődik. 

 

Karbantartási útmutató 

 

1. Megelőző védelem 
 

Előkészítés és Megelőzés 

A modulyss® szőnyegburkolatok tartósságát és szép küllemét meghatározza a megfelelő 

minőség-és színválasztás. Azokban a helyiségekben, ahol magas a gyalogos forgalom, a 

legjobb sötétebb árnyalatok közül választani. Ezeken a szőnyegeken kevésbé látszik meg a 

szennyeződés. 

„Tisztító zóna” 

A belső tér védelme a bejárat optimális védelmével kezdődik. A szennyeződések 85%-a 

cipőkről kerül be, épp ezért javasoljuk egy hatékony és egy viszonylag hosszú „tisztító zóna” 

(minimum 9 méter) elhelyezését – ha lehetséges – a külső bejárathoz, vagy erősen szennyezett 

területekhez. 

Javasoljuk, hogy sötétebb színű szőnyegburkolatot válasszon szabálytalan mintával. Azok a 

szőnyegburkolatok, melyek erős, szennytaszító fonalból készültek, ideálisak „tisztító 

zónákhoz.” 

A forgalmi területek típusai 

Egy (irodai) tér 4 féle forgalmi területre osztható fel: 

1. Tisztító zóna 
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2. Erősen forgalmas terület 

3. Forgalmas terület 

4. Normál forgalmi terület 

 

2. Napi takarítás 
 

Napi karbantartás 
 

Porszívózás kefével ellátott porszívóval képzi a napi karbantartás alapját, mely el tudja 

távolítani a szőnyegről a szennyeződés kb. 80%-át. Továbbá, a kefével ellátott porszívó segít 

megőrizni a szőnyegburkolat szálainak újszerű megjelenését. Ne felejtse el rendszeresen 

cserélni a porszívó porzsákját.  

 

A porszívózási gyakoriságot meghatározza a gyalogosforgalom, és a szőnyeg 

szennyezettsége: 

- Nagyon erős forgalom: Napi 1x 

- Erős forgalom: Heti 2-3x 

- Normál forgalom: Heti 1x 

 

Figyelmeztetés: Amennyiben vízszintesen forgó keféket használ a szőnyeg tisztítására, az 

hatással lehet a szőnyegburkolat szálainak megjelenésére.  

 

3. Folttisztítás 
 

Folteltávolítás 
 

Ajánljuk, hogy a foltokat azonnal távolítsa el a szőnyegből, mert a régieket sokkal nehezebb 

kitisztítani. 

 

Kérjük, vegye figyelembe az alábbi tanácsokat: 

- A szilárd szennyeződéseket kanállal vagy spatulával távolítsa el 

- A folyadékokat tiszta, fehér ronggyal vagy itatóspapírral távolítsa el 

- A foltot mindig tiszta, nedves ronggyal kezelje 

- Kívülről befelé haladjon a folt tisztításánál 

- A foltot sose dörzsölje, csak óvatosan próbálja meg eltávolítani. 

 

Amikor eltávolítja a foltokat, figyelmesen kövesse a használati utasítást, mely a 

tisztítószereken van feltűntetve. Mindig pH semleges termékeket használjon, kerülje azokat a 

termékeket, melyek klórt (pl. fehérítő) vagy kémiailag agresszív oxidálószereket 

tartalmaznak. Javasoljuk, hogy először próbálja ki egy olyan területen, amely nem feltűnő, a 

színtartóság és a fizikai tartósság jegyében. 

 

Vízalapú foltok eltávolítása 
  

Permetezze a hatóanyagot közvetlenül a szőnyegre. Ne használja a hatóanyagot, ha a szőnyeg 

színe a rongyon foltot hagy. Ezután használja a száraztisztító szert a következőképpen: 
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1.Miután eltávolította a közepesen vagy teljesen megkeményedett foltot, törölje át a foltot egy 

tiszta, nedves ruhával. Majd távolítsa el a maradék szennyeződést egy kis mennyiségű 

száraztisztító szerrel. Permetezze a tisztítószert a foltra, és dolgozza el óvatosan egy 

kézikefével. 

 

2.Hagyja száradni a felületet 15-30 percig, majd kefélje be a tisztítószert újra. Ha úgy tűnik, 

hogy a tisztítószer hozzáragad a szőnyeghez, kefélje óvatosan és porszívózza az érintett 

felületet. Ha szükséges, ismételje meg a folyamatot. 

 

Olaj alapú foltok eltávolítása 
 

Ahhoz, hogy eltávolítsa az olaj alapú foltokat, mint a festék, zsír, kátrány, aszfalt stb., 

speciális folttisztítóra van szükség. Permetezze a tisztítószert egy tiszta, fehér rongyra és 

nyomja rá a szőnyegre. Ne használja a hatóanyagot, ha a szőnyeg színe a rongyon foltot hagy. 

Ezután használja folttisztítót az alábbiak szerint: 

 

1. Törölje kivülről befelé óvatosan a foltot. Addig ismételje, amíg el nem tűnik a folt. A 

vegyszeres kezelés miatt, nedvesítse át a foltot egy nedves rongy segítségével, hogy 

kiszedje a maradék takarítószert is. Védje a takarított területet, amíg az teljesen meg 

nem szárad.  

2. A további kezelést a száraz takarítási eljárás szerint végezze, amit ’Vízalapú foltok 

eltávolítása’ fejezet alatt talál.  

 

Beszáradt és makacs foltok eltávolítása 

 

Olyan foltokhoz, amiket nagyon nehéz eltávolítani, mint a rozsda, lakk, kávé, rágógumi és 

üdítőitalok, speciális kezelésre van szükség.  

 

  

Folt Eltávolítás 

Kávé, tea, üdítő és bor, 
vér, vizelet, hányás 

Nedvesíts be egy törölközőt hideg vízzel és itasd fel a folyadékot. Ismételd 
ezt addig, amíg az egész folyadék fel nem szívódik. Hagyd megszáradni a 
szőnyeget, fújd be a foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a 
szennyeződést egy kefe segítségével 

Étel és gyümölcs 
 

Távolítsd el a darabokat a szőnyegről egy teáskanál segítségével. Fújd be a 
foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a szennyeződést egy kefe 
segítségével. 
 

Rágó 
 

Fújd be a foltot egy rágógumi fagyasztó szerrel. Kapard le a rágót egy 
teáskanállal. Ezt követően egy száraz rongyra vigyél fel olaj- és zsíreltávolítót 
és dörzsöld át a foltot.  
 

Cipő tisztító 
 

Vigyél fel egy kis olaj- és zsíreltávolítót egy száraz rongyra és dörzsöld át a 
foltot. Ezután fújd be a foltot egy folteltávolító szerrel és távolítsd el a 
szennyeződést egy kefe segítségével. 
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Amennyiben nem sikerül eltávolítani a makacs foltot, akkor hívjon egy szakembert, aki segít 

eltávolítani a megfelelő szerekkel a foltot, hogy ne sérüljön a szőnyeg.  

 

Crystal Dry módszer 
 

Speciális karbantartás 

Ennek a speciális karbantartásnak a célja, hogy tisztán és megfelelő megjelenési szinten 

tartsuk szőnyegünket. Az elsődleges fókusz azon van, hogy a szálakat minél gyakrabban 

tartsuk alacsony szennyeződési állapotban, és a foltokat pedig mielőbb eltávolítsuk, ezzel 

megakadályozva azt, hogy mélyre hatoljanak a szennyeződések a szőnyeg szálaiba.  

 

Ezért javasoljuk, hogy évente 2-3x végezzen el speciális karbantartást, függően a gyalogos 

forgalom nagyságától és a szőnyeg koszosságától.  

 

Kapszulába zárt módszer 

 

Ez az új-generációs módszer a leghatékonyabb a periódikus takarítást illetően. 

 

Ezzel az eljárással a takarítószer csak enyhén jelenik meg a felületen. A takarítószer 

szóróflakon segítségével a szőnyegre kerül. Az eredmény? Kristályos maradvány, ami 

magában foglalja a szennyeződéseket, melyek így már könnyek kiporszívózhatóak.  

 

Nézzük át a területet, hogy a kisebb foltokat ki tudjuk-e szedni folttisztítóval. 

 

Előnyök: 

- nagyon hatékony 

- száraz takarítási eljárás: nem lesz ragacsos maradvány a szőnyegen 

- a szőnyeg azonnal használható takarítás után 

- nincs zajszennyezettség 

- javasolt takarítási metódus minden elismert szőnyeg-gyártónál 

- környezettudatosan hitelesített 

- nincsenek szagok 

 

A modulyss® elkötelezett abban, hogy a környezeti behatást csökkentse, ezért a gyár olyan 

eljárást javasol, ami nem pazarol vizet.  

 

FIGYELEM: A Bonnet takarítási eljárás hatással lehet a szőnyeg szálainak 

megjelenésére, ezért a modulyss® nem támogatja ezt az eljárást.  

 

 

Forróvizes takarítás 
 

Matricák, festék, 
tömítőanyag (sealant), 
ragasztó 
 

(Távolítsd el a matricát) Hagyd a maradék foltot megszáradni és kapard le 
egy teáskanállal. Vigyél fel egy kis olaj és zsíreltávolítót egy száraz rongyra és 
dörzsöld át a foltot. Ezután fújd be folteltávolító szerrel és távolítsd el a 
szennyeződést egy kefe segítségével. 
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A forróvizes takarítás egy alternatív mélytiszító eljárás, ami a koszt eltávolítja a szőnyeg 

szálaiból. Először megfelelő arányú víz és takarítószer keverékét kell rápermetezni a 

szőnyegre. Ezután pedig a szőnyeget át kell öblíteni megfelelő nyomású forró vizes eljárással.  

 

Vegye figyelembe: 

- nagy mennyiségű vizet használunk el ezzel az eljárással 

- csak este vagy éjjel lehet elvégezni, mert hosszabb a száradási idő és zajjal is járhat 

- előfordulhat, hogy kellemetlen szaggal járhat ez a folyamat 

- szőnyeg-zsugorodás bekövetkezhet 

- álpadló esetén nem ajánlott 

 

Javasoljuk, hogy ne használja a szőnyeget vagy tegyen rá bútort, amíg az teljesen ki nem 

szárad, ezzel elkerülhető, hogy pl. a székek lábáról visszakerüljön a kosz a szőnyegbe.  

 

Nem javaslunk samponos takarítószert. Magas PH értékű takarítószerek maradványokat 

hagynak, ami pedig gyors újraszennyeződést és szálroncsolódást okozhatnak.  

 

FIGYELEM: ez a takarítási eljárás nem használható a modulyss® mini-tűzött termékek 

esetén.  

 
 


