
Reiniging en onderhoud van tapijt
Dagelijks gaan er in uw bedrijf menige voetstappen over de vloer. Een schoon, verzorgt tapijt maakt niet
alleen een goede indruk bij uw medewerkers en bezoekers, maar zegt ook iets over de hygiëne in uw
gebouw. Door intensief gebruik vervuilt het tapijt en zonder deskundig onderhoud kan dit een blijvende
vorm van slijtage veroorzaken. Kortom: Uw tapijt vereist een goede verzorging.

VS Schoonmaak B.V. biedt u:

• Eenmalig of jaarlijks tapijt reinigen, basisreiniging

• Adviseren van onderhoudsprogramma's

• Uitvoeren van onderhoudsprogramma's

• Plaatselijke vlekverwijdering

• Sealen van tapijt (beschermlaag)

• Desinfecteren van tapijt

• Antistatisch/brandvertragend maken van tapijt

Tapijt varieert in materiaal en afwerking, maar ook in de aard van vervuiling komen grote verschillen voor.
Onze reinigingsmethodieken zijn stap voor stap opgebouwd, zodanig dat ieder soort tapijt op vakkundige
wijze gereinigd kan worden. Als tapijtreinigingsspecialist hebben wij natuurlijk alle reinigingssystemen in
huis:

Koolzuurreinigingsmethode
Met deze methode wordt het tapijt eerst geborsteld en gezogen, zodat de vezels rechtop komen te staan.
Vervolgens wordt er een PH-neutraal reinigingsvloeistof met koolzuur aangebracht, zodat het koolzuur het
vuil naar boven drukt. Het vuil wat zich nu op het tapijt bevindt laat zich eenvoudig verwijderen. Als laatst
wordt de vleug van het tapijt gekamd.

Rotowashmethode
Met deze methode wordt het tapijt onder lage druk ingeneveld met een kristallisatievloeistof om vervolgens
geborsteld te worden. De borstels worden constant bevochtigt voor een beter vuiltransport. Daarna wordt
het tapijt behandeld met een katoenen bonnet -pad, waardoor eventuele oppervlakte vervuiling door
capillaire werking, teniet wordt gedaan.

Bonnet-padmethode
Met deze methode wordt het tapijt onder lage druk ingeneveld met een reinigingsvloeistof en vervolgens
behandeld met een katoenen bonnet-pad, welke oppervlakte vervuiling opneemt. Door het geringe gebruik
van vocht heeft deze methode het voordeel zeer snel te drogen.

Sproei-extractiemethode
Met deze methode wordt heet water met behulp van speciale reinigingskoppen onder druk in het tapijt
gespoten en onmiddellijk opgezogen, waardoor het tapijt praktisch droog achter blijft. De diepste vervuiling
wordt verwijderd en alle residu uitgespoeld.


