
MATTEN & VLOEREN

ONDERHOUDS
ADVIEZEN



Dagelijks onderhoud
Voor een langere levensduur van uw schoonloopmat 
adviseren wij om deze regelmatig te stofzuigen. 
Hierdoor wordt het vuil effectiever verwijderd. Het is 
belangrijk om nat vuil eerst te laten drogen en daarna 
pas op te zuigen. 

Periodiek onderhoud
Wij adviseren om uw schoonloopmat, bij normaal 
gebruik, twee keer per jaar te laten reinigen door 
middel van de sproei-extractiemethode. Hierbij wordt 
met hoge druk water geïnjecteerd in de mat, dit zorgt 
ervoor dat het vuil loskomt. Het losgemaakte vuil wordt 
vervolgens verwijderd. Het is hierna belangrijk dat u uw 
schoonloopmat goed laat drogen. U kunt het periodiek 
onderhoud zelf uitvoeren met een tapijtreiniger of 
uitbesteden aan een professioneel bedrijf.
Mocht de schoonloopmat ernstig vervuild zijn, kan 
er een professioneel reinigingsmiddel aan het water 
toegevoegd worden. 

Matten met wasbare backing
Matten met wasbare backing, dit staat op het etiket of 
hangkaart vermeldt, kunnen op 30 graden gewassen 
worden in de wasmachine. Wanneer u wasmiddel 
gebruikt om de deurmat te reinigen, let er dan op dat 
u wasmiddel zonder wasverzachter en bleekmiddel 
gebruikt. Mocht het wasmiddel deze middelen wel 
bevatten, dan zorgt dit ervoor dat de vochtopname 
geremd wordt en dat de mat naar verloop van tijd er 
dof uit gaat zien. De mat kan gedroogd worden aan 
de waslijn. Het is belangrijk dat de mat niet te lang 
nat blijft, anders bestaat er kans op schimmel. Na de 
eerste wasbeurt raden wij aan om het filter van de 
wasmachine schoon te maken. 

Verse vlekken
Volg onderstaand stappenplan om verse vlekken te 
verwijderen uit uw mat. 

Stap 1. Verwijder alle vaste bestanddelen met een lepel
Stap 2. Maak een badstof handdoek nat met koud 
water (zonder zeep)
Stap 3. Wring de handdoek uit
Stap 4. Plaats de handdoek op de vlek en laat deze een 
tijdje liggen
Stap 5. Verwijder de handdoek als deze verzadigd is. 
Als de vlek nog afgeeft kunt u bovenstaande stappen 
herhalen met een nieuwe handdoek. Als de vlek niet 
meer afgeeft, kunt u de handdoek terugleggen en laten 
liggen totdat deze droog is. 

Buitenmatten
Rubber, alu- en spaghetty matten zijn over het 
algemeen gemakkelijk te reinigen. Afhankelijk van hoe 
vies de matten zijn geworden, kunnen deze opgepakt 
worden en kan het daaronder liggend vuil opgeveegd 
worden. De matten zelf kunnen met een tuinslang 
afgespoeld worden. Bij hardnekkig vuil kan de mat met 
een doek of borstel en een beetje sop geboend worden. 
Het is belangrijk dat de matten goed droog zijn voordat 
ze weer op hun plek gelegd worden. 

Kokosmatten
Kokosmatten zijn voor binnen- en overdekt buiten-
gebruik bedoeld. Het is niet de bedoeling dat de 
kokosmat helemaal nat wordt. Mocht dit toch gebeuren, 
laat de mat en het vuil drogen. Droog vuil kunt u bij een 
verlijmde kokosmat verwijderen met een stofzuiger met 
roterende borstels of een consumentenstofzuiger met 
klasse C voor de stofopname. Een losliggende kokosmat 
kunt u oppakken en buiten uitkloppen. Door de kokosmat 
regelmatig te zuigen of uit te kloppen wordt het vuil 
beter verwijderd en blijft uw kokosmat langer mooi. 

Let op! Dit blijft slechts een advies; u blijft zelf 
verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van 
onderhoud en de reiniging van vlekken.

Onderhoudsadvies deurmatten



Dagelijks onderhoud
Wij adviseren om uw vloer dagelijks te stofzuigen of te 
vegen. Gebruik bij het stofzuigen een zachte borstel. 
Afhankelijk van het gebruik en de gewenste glans kan 
de vloer gereinigd en/of extra beschermd worden met 
producten die afgestemd zijn op PVC vloeren. 

Periodiek onderhoud
Wanneer de vloer na lang en intensief gebruik vervuild 
is, kan deze als volgt schoongemaakt worden. 
1. Vloerreiniger in de juiste dosering mengen met water
2. Dweil de vloer klamvochtig, gebruik een aparte 
emmer met schoon water om de dweil tussendoor te 
reinigen, zo blijft het dweilwater schoon
3. Laat de vloer goed drogen
4. Breng, afhankelijk van het gewenste resultaat, PVC 
onderhoudsmiddelen aan. Volg hierbij de aanwijzingen 
op de verpakking.

Entreematten
Kies bij buitendeuren altijd voor een kwalitatieve 
schoonloopzone om onnodige slijtage te voorkomen. 
Een schoonloopmat kan vervuiling van de vloer tot 
wel 70% terugdringen. Wij adviseren de schoonloop 
collectie van Hamat. Let op! Schoonloopmatten met 
vinylbacking zijn niet geschikt om rechtstreeks op een 
pvc vloer te leggen. Wij adviseren om de schoonloopmat 
in een uitspanning te leggen en op maat te snijden.

Meubilair
Om ervoor te zorgen dat er geen beschadigingen 
optreden door meubilair raden wij aan om vilten 
beschermpads, van goede kwaliteit, onder de poten te 
bevestigen. Dit helpt krassen en puntbelasting op uw 
PVC vloer te voorkomen.

Hardnekkige vlekken: James – The finishing touch
Mocht u onverhoopt toch vlekken in uw mat hebben 
die moeilijk te verwijderen zijn, raadpleeg dan de site 
van James. Op de website vindt u alle informatie en 
producten om de vlek te verwijderen: www.james.eu

Let op! Dit blijft slechts een advies; u blijft zelf 
verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van 
onderhoud en de reiniging van vlekken. 

Onderhoudsadvies Identity PVC 



Dagelijks onderhoud
Natuurtapijten hebben de eigenschap dat ze vuil-
werend zijn. Het vuil hecht zich slecht aan de vezels. 
Daarnaast verbergt de structuur van de vezels veel 
vuil. Wij adviseren om uw natuurtapijt en –karpet 
regelmatig te stofzuigen. Gebruik hier, bij voorkeur, 
een elektrisch aangedreven borstelende stofzuiger 
met zachte borstelmond voor. Hiermee voorkomt uw 
beschadigingen. 

Luchtvochtigheid
Het is aan te raden om de luchtvochtigheid in de 
ruimte waar uw product ligt, goed in de gaten te 
houden. Om dit te meten, kunt u gebruik maken van 
een hygrometer. Een te lage luchtvochtigheid kan 
ervoor zorgen dat uw product uitdroogt. Een te hoge 
luchtvochtigheid kan leiden tot schimmelvorming. De 
ideale luchtvochtigheid is circa 50%. 

Verkleuring en drukpunten
Wij adviseren om uw karpet regelmatig te draaien. 
Hierdoor kunt u verkleuring door de zon en drukpunten 
van meubels zoveel mogelijk voorkomen.
Volg onderstaand stappenplan om verse vlekken te 
verwijderen uit uw mat. 
Stap 1.  Verwijder alle vaste bestanddelen met een lepel
Stap 2. Maak een badstof handdoek nat met koud 
water (zonder zeep)
Stap 3. Wring de handdoek uit
Stap 4. Plaats de handdoek op de vlek en laat deze een 
tijdje liggen
Stap 5. Verwijder de handdoek als deze verzadigd is. 
Als de vlek nog afgeeft kunt u bovenstaande stappen 
herhalen met een nieuwe handdoek. Als de vlek niet 
meer afgeeft, kunt u de handdoek terugleggen en laten 
liggen totdat deze droog is. 

Hardnekkige vlekken: James – The finishing Touch
Mocht u onverhoopt toch vlekken in uw mat hebben 
die moeilijk te verwijderen zijn, raadpleeg dan de site 
van James. Op de website vindt u alle informatie en 
producten om de vlek te verwijderen: www.james.eu
Als u uw tapijt of karpet niet meer schoon krijgt 
met de middelen van James raden wij aan om deze 
professioneel te laten reinigen door een bedrijf. 

Let op! Dit blijft slechts een advies; u blijft zelf 
verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van 
onderhoud en de reiniging van vlekken. 

Onderhoudsadvies natuurtapijt en -karpetten



Dagelijks onderhoud
Wij adviseren om uw tapijt of karpet regelmatig te 
stofzuigen. Gebruik hier, bij voorkeur, een elektrisch 
aangedreven borstelende stofzuiger voor. Deze 
verwijdert effectiever stof en vuil dan een stofzuiger 
met een gewone zuigmond. Hierdoor blijft uw tapijt of 
karpet langer mooi en wordt de levensduur verlengd. 
Door de roterende borstels wordt de tapijtpool 
opgeborsteld. Hierdoor blijft de originele uitstraling 
langer behouden. Bij een nieuw wollen tapijt of karpet 
kunnen kleine vezels losraken bij het stofzuigen. 
Dit veroorzaakt, vooral in de eerste maanden, 
pluisvorming. Dit pluizen kan geen kwaad en tast het 
product niet aan; dit is slechts een fractie van het 
totale poolgewicht.

Periodiek onderhoud
U kunt uw tapijt of karpet reinigen met James 
water en een badstof handdoek. James water is een 
oppervlaktereiniger die de toppen van de garens 
reinigt. Wij adviseren om uw product hier regelmatig 
mee te behandelen zodat deze langer mooi blijft.

Verkleuring en drukpunten
Wij adviseren om uw karpet regelmatig te draaien. 
Hierdoor kunt u verkleuring door de zon en drukpunten 
van meubels zoveel mogelijk voorkomen.

Verse vlekken
Volg onderstaand stappenplan om verse vlekken te 
verwijderen uit uw mat. 
Stap 1. Verwijder alle vaste bestanddelen met een lepel
Stap 2. Maak een badstof handdoek nat met koud 
water (zonder zeep)
Stap 3. Wring de handdoek uit
Stap 4. Plaats de handdoek op de vlek en laat deze een 
tijdje liggen

Stap 5. Verwijder de handdoek als deze verzadigd is. 
Als de vlek nog afgeeft kunt u bovenstaande stappen 
herhalen met een nieuwe handdoek. Als de vlek niet 
meer afgeeft, kunt u de handdoek terugleggen en laten 
liggen totdat deze droog is. 

Hardnekkige vlekken: James – The finishing Touch
Mocht u onverhoopt toch vlekken in uw mat hebben 
die moeilijk te verwijderen zijn, raadpleeg dan de site 
van James. Op de website vindt u alle informatie en 
producten om de vlek te verwijderen: www.james.eu
Als u uw tapijt of karpet niet meer schoon krijgt 
met de middelen van James raden wij aan om deze 
professioneel te laten reinigen door een bedrijf. 

Let op! Dit blijft slechts een advies; u blijft zelf 
verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van 
onderhoud en de reiniging van vlekken. 

Onderhoudsadvies Tapijt en karpetten


