Tillykke med dit nye
filttæppe

Sådan får du glæde af dit Fraster-tæppe i
mange år.
Dit nye tæppe er fremstillet af den fineste uldfilt.
Ulden kommer fra merinofår, og dens naturlige
egenskaber sikrer dig et produkt med indbygget
glæde i adskillige år. Uld har fx en naturlig antibakteriel effekt, ligesom støvmider og skimmelsvamp
har svære vækstbetingelser i uld.
Dit filttæppe bidrager derfor til et sundt og behageligt indeklima. Hertil kommer, at ulden tilfører
rummet en naturlig varme og desuden er med til
at absorbere støj.
Vil du holde dit filttæppe pænt og rent, kan du
med fordel følge nogle få simple anvisninger.
Overskudsuld
Særligt i de første uger vil du opleve, at de
korteste uldfibre i tæppet løsner sig og sætter
sig som fnuller på overfladen. Den løse uld kan
nemt støvsuges væk. Brug altid en blød børste
på støvsugeren, og undgå støvsugerhoveder med
roterende børster.

Daglig rengøring
Det bedste du kan gøre for dit filttæppe, er at
gøre så lidt som muligt. Og da uld så at sige er
et ”selvrensende” naturmateriale, kan du typisk
nøjes med støvsugning med en blød børste en
gang om ugen.
Tør snavs
Børst snavset væk med en blød børste eller
støvsug tæppet. En tredje og særdeles effektiv
metode er at fjerne snavset med en selvklæbende
fnugruller.

Pletter
Har du ved et uheld fået kaffe, rødvin, blod,
ketchup eller andre problematiske væsker på dit
filttæppe, og har det sat sig i uldfibrene, inden du
kunne nå at suge det op, anbefaler vi følgende:
1. Undgå at gnide på pletten – det vil kun gøre
ondt værre.
2. Læg en våd klud på pletten, lad den ligge ca.
15 min. indtil pletten er gennemfugtet. Anvend
ikke sæbe.

Fugtig snavs
Har nogen trådt på tæppet med vådt fodtøj,
bør du vente med at gøre noget, til snavset
er helt tørt. Herefter følger du anvisningerne
ovenfor. Forsøg aldrig at tørre eller skrubbe jord,
mudder og lignende snavs af, mens det er vådt.
Du risikerer blot at skade uldfibrene eller give
snavset ”fodfæste”, så det bliver til en plet.

3. Når pletten er blevet fugtig (ikke våd),
trykker du forsigtigt med en ren, tør klud.
Tryk 3-4 sekunder ad gangen. Det er vigtigt, at du
trykker/slipper i stedet for at gnide.
Bearbejd pletten udefra og ind, da filten ellers
beskadiges.

Har du fået fugtig snavs på tæppet, som du
frygter vil sætte sig som en plet, skal du følge
anvisningerne i afsnittet om pletter.

5. Afslut med at tørre det fugtige område med
hårtørrer for at undgå en vandskjold.

Spildte væsker
Merinouldens fibre har en struktur, der efter
filtningen får vand og andre væsker til at prelle
af. Spilder du væske på dit filttæppe, skal du
derfor blot skynde dig at suge det op med en ren
klud eller køkkenrulle. Undgå at gnide, men tryk
i stedet forsigtigt nogle sekunder ad gangen, og
lad kluden eller papiret gøre arbejdet for dig.
Når væsken er suget helt op, kan du enten børste
tæppet med en blød børste eller fjerne eventuelle
rester af tør snavs med en støvsuger.

4. Gentag eventuelt pkt. 2 og 3 nogle gange.

Lykkes det ikke at fjerne pletten med ovenstående fremgangsmåde, anbefaler vi, at du
kontakter virksomheden CarpetCare,
www.carpetcare.dk, som har stor erfaring i at arbejde med uld og udelukkende renser med kulsyre,
således at brug af sæbe og kemikalier undgås.
Dette kaldes carboniseringsmetoden.
Brug af pletfjernere
Vi fraråder brug af pletfjerner, da anvendelse af
selv milde sæber fikserer pletten.

Og så ikke mere snak om snavs og pletter i denne
omgang.
Vi er overbeviste om, at du vil nyde både synet og
følelsen af dit nye Fraster-tæppe i rigtig mange år.
God fornøjelse!

www.fraster.dk

