FEST - Onderhoud en advies
Hoe onderhoud je je vloerkleden?
Wollen vloerkleden
Geen zorgen, het is heel normaal dat nieuwe, wollen tapijten in het begin veel ‘pluizen’ en vezels loslaten. Het heeft
geen invloed op het uiterlijk of kwaliteit van het tapijt. Na een paar weken regelmatig stofzuigen, stopt het vanzelf.
Door af en toe je vloerkleed om te draaien, verkleuren/verslijten alle hoeken gelijkmatig.
Wol is een natuurproduct, als de luchtvochtigheid onder de 50% is, raden we daarom aan om het vloerkleed ieder
kwartaal licht in te sprayen met water. Zo blijft de wol in een goede conditie en je kleed dus langer mooi.
Vlek? Handel zo snel mogelijk. Als de vlek nog nat is, kan je een paar vellen keukenrol op de vlek leggen. Gebruik
daarna lauw water, een schone, kleurloze doek of spons. Bevochtig de vlek, en dep het op. Herhaal dit proces tot je
tapijt weer schoon is. Let op: wrijf niet, dan bestaat de kans dat je de vlek juist in de wol wrijft en dat je de vezels van
je tapijt beschadigt. Let er ook op dat je het tapijt niet te nat maakt; geweven tapijten kunnen dan krimpen of hun
vorm verliezen en bij laag- en hoogpolige tapijten kunnen de draden loskomen.
Droge vlekken kan je het beste voorzichtig van geweven en laagpolige tapijten afkrabben. Begin aan de rand van de
vlek en werk zo richting het midden van de vlek. Stofzuig daarna het achterblijvende vuil op.

Wollen stoffen van Kvadrat
Het merendeel van de Kvadrat-stoffering die FEST in de collectie heeft, is gemaakt van (een hoog percentage)
schapenwol. Wol is enorm veelzijdig én heeft een hoop voordelen:
1. Van nature vuilbestendig > Door de vettige laag die er van nature op zit, zijn wollen stoffen veel beter bestand
tegen vuil. Vergelijk het met een schaap dat uren in de regen kan staan, zonder dat hij doorweekt raakt. Door dat
vettige laagje blijven regendruppels op z’n vacht liggen in plaats van binnen te dringen.
2. Duurzaam en biologisch afbreekbaar
3. Van nature brandwerend
4. Slijtvast
5. Comfortabel
6. Flexibel > Kreukt niet
7. Minder plooivorming > Dankzij de ‘krul’ in de vezel heeft wol het vermogen om terug te ‘veren’ in zijn oude patroon.
Vergelijk het met een krul in iemands haar: als het haar nat is of wanneer je aan een haar trekt, wordt de haar lang en
glad. Maar als het haar opdroogt of je de krul loslaat, zal het haartje altijd weer naar zijn oorspronkelijke vorm
teruggaan; de krul. Hetzelfde geldt voor de vezels in een wollen stof. Doordat ze terugveren naar hun oude staat, kan
er met wol dus ook strakker gestoffeerd worden. Let op: hoe dikker je wollen stof is, hoe beter hij kan terugkeren in
zijn oude patroon. Een dunne wollen stof heeft dat vermogen minder.

Wat je wekelijks moet doen om wol mooi te houden
Voor iedere stof geldt: wie ‘m er zo lang mogelijk zo goed mogelijk uit wil laten zien, zal ‘m regelmatig moeten
reinigen. Stof en vuil zorgen er namelijk voor dat textiel sneller slijt en het – in het geval van wol – ook z’n
brandvertragende eigenschappen verminderd. We raden daarom aan om de stof wekelijks te stofzuigen op half
vermogen met de zachte, fluwelen borstelkop. Stofzuig bij voorkeur met de vleug van de stof mee.
Door te stofzuigen, hou je veel vuil (denk aan stof, huidvet, etc) buiten, waardoor nieuwe vlekken minder kans krijgen
om zich te hechten. Wol stoot van nature vuil af, maar als er een flinke laag stof en andere vuiltjes op de stof zitten,
zal de wol onder het vuil zijn werk niet meer volledig kunnen doen. Oftewel: stofzuigen is key.

Wat je om de zoveel tijd moet doen om wol mooi te houden
De grootste ‘vijanden’ van meubelstof? Huidvetten. Of het nou van mensen of van dieren is (of allebei), de vetten die
wij afgeven zorgen voor een grauwsluier op de stof. Op een lichtgekleurd meubel kan je ze herkennen als grauwe
plekken en op donker gekleurde meubels juist als lichtere plekken. Vooral op armleuningen en hoofdsteunen is dat
goed zichtbaar.
Zelf je meubelstof reinigen kan heel makkelijk met James Water en een witte badstof handdoek. Spray wat James
Water op de droge handdoek en wrijf hiermee met rustige, lange halen over de stof. Zit er vuil op de handdoek? Dan
kan je door blijven gaan. Als je dit vanaf de aankoop regelmatig doet, blijft de meubelstof langer mooi.

Zo behandel je vlekken in wol
Snel handelen is key!
Is je meubel aangemeld bij Protexx, gaat het om een vlek van etenswaren, drinken, af- of uitscheiding van mens of
zoogdier én valt je meubel nog binnen de 5 jaar service / garantie? Neem dan binnen 48 uur contact op met Protexx!
Niet aangemeld voor Protexx of is de 5 jaar garantie al verstreken?
1. Schraap eerst eventuele vloeistoffen of hard geworden resten weg met een lepel en stofzuig alle loszittende
deeltjes op.
2. Dep vloeistoffen of vochtige vlekken met een absorberend servet of doekje.
3. Maak nu een kleurloze, schone badstof handdoek nat met koud leidingwater, wring de handdoek uit en plaats ‘m
op de verse vlek. Laat de handdoek liggen tot ie helemaal droog is. En hoe verleidelijk het ook is: kijk er ondertussen
niet onder. Dep of wrijf nooit met de handdoek over de vlek want daarmee kan je de stof beschadigen en ontkleuren.
Gebruik ook nooit zeep! Dat wordt snel vettig en plakkerig, waardoor het juist als een magneet voor vuil werkt.
Bovendien kan je er een hoop kringen door krijgen.
>> Als de stof al wat vettig of vuil was vóórdat de nieuwe vlek ontstond, kan het vuil zich sneller verplaatsen. Daarom
raden we altijd aan om je meubel wekelijks te stofzuigen en regelmatig met James Water te reinigen. Heb je dat niet
gedaan, dan kan je de stof bij het ontstaan van een nieuwe vlek het beste van naad tot naad schoonmaken. Op die
manier voorkom je kalkvlekken rondom te vlek. Een andere tip om kalkvlekken te voorkomen is door het water eerst
te koken, af te laten koelen en dan aan de slag te gaan. Door het koken zit er minder kalk in het water.
4. Zijn er na afloop van de vlekkenbehandeling met de handdoek nog steeds vlekken zichtbaar? Volg de instructies
op de James Vlekkenschijf of de James website (www.james.eu/nl/vlekken-oplosser). Hier kan je met behulp van de
zoekmachine zo’n 1400 verschillende vlek oplossingen vinden. Sowieso een handige site om te bookmarken dus!

Wol en Protexx
Door de vettige laag in de wolvezel heeft het geen zin om Protexx over wollen bekleding te spuiten; de Protexx zal
bovenop de wollen stof blijven liggen en niet in de vezel trekken. Precies om deze reden is het ook niet nodig om de
stof in te spuiten, want het vettige laagje van de wol houdt vuil – zoals eerder uitgelegd – van nature al buiten.
Wél is het mogelijk (en verstandig) om de Protexx service / garantie van 5 jaar aan te schaffen. Je betaalt hiervoor
€50,- per zitplaats voor een bank, €25,- per zitplaats voor een stoel. Je meubel is hiermee de eerste vijf jaar
verzekerd tegen vlekken van drinken, eten, af- en uitscheiding van mens en zoogdier.

Het is wel noodzaak om binnen 48 uur te bellen en precies te weten wat voor vlek het is. Indien nodig wordt je
meubel thuis professioneel gereinigd door Protexx. Mocht het écht niet lukken om de vlek uit de stof te krijgen biedt
Protexx zelfs herstoffering van je meubel aan.

Wat je nooit moet doen bij wollen stoffen
- Hard wrijven. Het vuil gaat dan juist verder in de stof zitten, de stof kan beschadigen én je hebt kans dat de stof
verkleurt door het poetsen.
- Wees voorzichtig met oplosmiddelen; die kunnen de onderliggende bekledingsmaterialen oplossen.
- Gebruik nooit geconcentreerde detergenten, bleekwater, ammoniak of zeep dat bedoelt is voor harde oppervlakken.

