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Dagelijks onderhoud
Stofzuigen
Het is voor de levensduur van je vloerkleed belangrijk, dat je het vloerkleed vanaf de dag van
aankoop minimaal één keer per week stofzuigt. Gebruik hiervoor bij voorkeur een elektrisch
aangedreven borstelende stofzuiger. Een borstelstofzuiger verwijdert effectiever stof en vuil
dan een stofzuiger voorzien van een gewone zuigmond. (combinatiezuigmond). Deze zorgt
tevens voor het opborstelen van de pool, waardoor de originele uitstraling langer blijft
behouden.
180 graden draaien
Voorkom looppaden en plaatse slijtage door het vloerkleed eens in de zoveel tijd 180 graden
te draaien. Met name bij hoogpolige en wollen vloerkleden wordt dit geadviseerd.
Reinigen
Je kunt zelf (plaatselijk) handmatig het vloerkleed reinigen middels James Water en een
badstof handdoek. Indien je vanaf de dag van aankoop je vloerkleed regelmatig met James
Water behandelt, blijft je vloerkleed langer mooi.
Spray James Water op een droge witte badstof handdoek en wrijf vervolgens in rustige,
grote halen over het vloerkleed of de rand van het vloerkleed. Indien de handdoek vuil
wordt, weet je dat je resultaat boekt en kun je de reiniging voortzetten.

Verse Vlekken

Direct behandelen met water
• Eerst vaste bestanddelen zoveel mogelijk
verwijderen met lepel.
• Direct een witte, katoenen badstof handdoek
natmaken met koud water, uitwringen en plat op de
vlek plaatsen.
• Laat de badstof handdoek liggen, zonder te spieken.
Als de handdoek verzadigd raakt, deze vervangen
zoals bovenstaand beschreven. Laat vervolgens de
handdoek liggen tot deze geheel droog is.
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Hardnekkige vlekken? Behandelen met James vlekkenwonder!
Test op een onopvallende plaats op kleur- en materiaalbestendigheid: aanbrengen, 12 uur
laten inwerken en beoordelen.
•
•
•
•

Laat de ondergrond goed drogen
Verdeel James vlekkenwonder op de droge vlek door de fles op zijn kop te houden,
de opening van de fles op de vlek te plaatsen en zo de gehele vlek te behandelen.
Het product werkt gedurende 12 uur, het effect hoeft dus niet direct zichtbaar te
zijn.*
Is de vlek na behandeling niet geheel weg maar wel verbeterd? U mag de
behandeling gerust herhalen.

*Bij wol: In veruit de meeste gevallen veroorzaakt James Vlekkenwonder geen verkleuring.
Je hebt dit al kunnen vaststellen door het product te testen op een onopvallende plaats
zoals bovenstaand omschreven. In dat geval hoef je de navolgende handeling niet uit te
voeren. Indien er wel een (lichte) verkleuring ontstaat, dien je James Vlekkenwonder te
neutraliseren zodra de vlek is verdwenen. Plaats in dat geval direct een vochtige badstof
handdoek op de plaats waar de vlek zat en laat deze zo drogen.

Extra aandachtspunten
Woonkamer
In de woonkamer wordt vaak intensief geleefd. Er kan vrij snel een looppad naar het
zitgedeelte ontstaan. Op de vaste zitplaatsen zal het vloerkleed sneller vervuilen. Deze
vervuiling kun je zelf handmatig reinigen met James water.
TIPS: Vlekken zijn vaak te voorkomen door gebruik te maken van een dienblad met een hoge
opstaande rand. Tijdens het reinigen van de eettafel, meubels of ramen, komen vaak
druppels schoonmaakmiddelen op het vloerkleed terecht. Deze trekken versneld vuil aan en
vormen op de lange termijn zwarte vlekjes. Spray schoonmaakmiddelen altijd in een doek en
behandel daar vervolgens het te reinigen object mee.
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Kinderen in huis
Kinderen rennen door het hele huis en zitten ook overal met hun handen aan. Er zullen
sneller vlekken in je vloerkleed ontstaan door bijv. Fruitsappen en speeksel. Deze vlekken
manifesteren zich na een tijdje als zwarte puntjes. Deze vlekjes zijn meestal te verwijderen
met schoon koud water. Indien dit niet volledig lukt, laat de vlek goed drogen en behandel
de vlek met James Vlekkenspray en daarna indien nodig met James Vlekkenwonder.
Hond of kat in huis
Huisdieren geven huidvetten af aan het vloerkleed of meubelstof. Dit resulteert in grauwige
vlekken op een licht gekleurd vloerkleed. Een donkergekleurd vloerkleed zal er juist lichter
uit gaan zien. De favoriete ligplaats van je huisdier kun je eenvoudig handmatig reinigen met
James Water. Spray James Water op een witte badstof handdoek en wrijf hiermee met
rustige, lange halen over de vervuilde plek.
In geval van huisdieren raden we aan om het vloerkleed minstens drie keer per week te
stofzuigen.

