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Tillykke 
med dit nye 

Sisal
 tæppe

Sådan får du glæde af dit 
Fraster tæppe i mange år.



Dette tæppe er lavet af sisal fibre udvundet af 
agave planten og derefter fladvævet. Dette giver 
et meget slidstærkt tæppe. 

Sisal har gode egenskaber:
• Sisal fibren optager og afgiver fugt i forhold 

til omgivelserne, hvilket er med til at oprethol-
de et godt miljø

• Sisal er naturlig antistatisk.
• Sisal indeholder tannin, som afviser hus-

støvmider.
• Sisal indeholder antibakterielle ingredienser.

sisal optager og afgiver fugt med omgivelserne, 
hvorfor man kan opleve at et ellers plant tæppe 
pludselig buler nogle steder.
Hvis gulvet, hvorpå sisal tæppet ligger bliver vasket 
og tæppets kant suger væske til sig, kan man også 
opleve at tæppekanten efterfølgende vil bule.

Buler i sisal tæpper af denne karakter er nemme 
at slippe af med. Spray bulerne i tæppet med en 
blomsterforstøver indeholdende rent vand,
lad det virke et par timer, og bulerne vil stille og rol-
igt trække sig sammen og tæppet bliver plant igen.
Der skal ikke sprayes megen væske på tæppe, blot 
så det føles fugtigt.

Det anbefales at støvsuge tæppet ofte for at 
holde tæppet fri for støv og snavs, som ellers vil 
kunne sætte sig som blivende pletter. Anvend ikke 
et børstehoved med roterende børster.

Spilder du væske på tæppet, suges væskes hurtigt 
op med klude eller køkkenrulle. Er pletten stadig 
fugtig tørres denne med en hårtørrer, hvor der 
tørres fra pletkanten ind mod centrum.
Ikke behandlede væske spild kan efterlade en 
aftegning på tæppet.

Fraster anbefaler at bruge et tørrensemiddel til 
pletfjerning.

Alle tæpperensningsløsninger har instruktioner. 
følg disse instruktioner omhyggeligt.

For at undgå trykmærker i tæppet efter møbler, 
anbefales det at bruge beskyttelse under stole- 
og bordben, og ikke at lade møblerne stå på det 
samme sted permanent.

For at sikre at tæppet ligger plant på gulvet, er 
dette  under forsendelsen rullet med bagsiden 
udad. Dette betyder, at kantebåndet strækkes og 
evt. først efter et par uger vil ligge helt jævnt

 


