Onderhoud & Garantie Symbiose
NAAM

▪ONDERHOUD

MAAT

Drogen
Laat het karpet aan de lucht drogen; zorg wel voor
voldoende ventilatie onder het karpet.

KLEUR
POOLHOOGTE
POOLGEWICHT
MATERIAAL
ORDERNUMMER

▪REINIGING
Algemene reiniging
Het karpet kan gereinigd worden met een tuin- of
brandslang met een harde straal of middels een sproeiextractie methode. Let erop dat het karpet vlak ligt op
een hellende ondergrond. Belangrijk is te spoelen met
veel water. Het gebruik van een hoge druk reiniger met
meer dan 150 bar wordt afgeraden i.v.m plaatselijke
overbelasting waardoor beschadiging kan optreden.
Gebruik van een roterende hoge druk reiniger (frees)
alsmede het gebruik van stoomapparatuur is niet
toegestaan.
Reinigingsmiddelen
Uit uitgebreide tests is gebleken dat Symbiose het
beste gereinigd kan worden met een PH neutrale reiniger
[bijv. afwasmiddel]. Het gebruik van een sopje en een
ruime hoeveelheid water is voldoende effectief om het
karpet algeheel te reinigen. De hoeveelheid spoelwater
is hierbij belangrijker dan de waterdruk. CHEMISCHE
SUBSTANTIES/SCHOONMAAKMIDDELEN ZIJN NIET TOEPASBAAR!
Vlekken algemeen
Het synthetische garen neemt nauwelijks iets op.
Hierdoor kunnen ‘verse’ vlekken eenvoudig met water
worden weggespoeld. Ingedroogde vlekken kunnen met
behulp van een PH neutraal reinigingsmiddel
[afwasmiddel] worden verwijderd door dit verdund op het
karpet aan te brengen. Masseer dit goed in middels een
‘fiber luiwagen’(borstel). Hierdoor worden vaste
bestanddelen omhoog gebracht en zijn deze gemakkelijk
te verwijderen. Daarna het buitenkarpet goed spoelen
met veel water, zie hiervoor de instructies bij
algemene reiniging. Laat het karpet vervolgens aan de
lucht drogen.
Roest
Roestaanslag, ontstaan door bijv. tuinberegeningsinstallaties, tuinmeubilair of tuinaankleding, laat
zich eenvoudig verwijderen met Sulfan. Breng Sulfan
aan, laat dit 5 minuten inwerken en spoel het
vervolgens met water schoon middels een tuinslang.
Algen
Algenvorming is uitsluitend met bleekwater
(Natriumhypochloriet 4g/10ml achtief chloorgehalte) te
verwijderen. Beslist géén chemicaliën of vergelijkbare
produkten zoals Algisept gebruiken!
Gras
Losse grassprieten gaan zich tussen de polen in
verankeren en zijn daardoor lastig te verwijderen. Goed
masseren dmv een ‘fiber luiwagen’ (borstel) laat het
gras naar boven springen waardoor het makkelijker te
verwijderen is.
Professionele reiniging
Naast bovenstaand advies is het ook mogelijk uw karpet
professioneel te laten reinigen. Wij verwijzen hiervoor
naar de firma James te Grubbenvorst, tel.+31 [0]773278007 of www.james.nl.

Vorst
Bij vorst dient het buitenkarpet niet te worden
betreden. Symbiose dient bij een aanhoudende
vorstperiode, in onbevroren conditie, liggend te worden
opgeslagen in een vorstvrije ruimte. Gezien de
verzwaarde weersomstandigheden in de periode oktober
t/m februari, beveelt Carpet Sign aan het karpet
gedurende deze maanden op te slaan. Bij het niet
opvolgen van voornoemde aanbeveling van vorstvrije
opslag vervalt de garantie.
Algemene opmerkingen
Zorg ervoor dat de ondergrond waarop het karpet gelegd
wordt vlak is [geen kuilen] en/of onder afschot zodat
er geen plasjes [regen]water op het karpet blijven
staan en er algenvorming kan optreden. Het karpet heeft
een rug voor buitengebruik met een schimmelwerende
substantie. Wanneer het karpet echter langdurig nat is
en de onderzijde van het karpet geen ventilatie krijgt
kan zich algen- en schimmelvorming voordoen. Zorg
ervoor dat het karpet na langdurige vochtigheid
[zwembadwater, regenwater] tevens de kans krijgt te
drogen aan de onderzijde. Dit kan bewerkstelligt worden
door het karpet bijv. om te keren.
Leg het karpet altijd ca. 1 cm van de buitenmuur af
zodat [optrekkende] vochtplekken worden vermeden.
▪GARANTIEBEPALINGEN
Garantie
Op het buitenkarpet geldt een garantie van 2 jaar na
levering. Deze garantie geldt voor vroegtijdige
slijtage. Beschadigingen ten gevolge van buitensporige
mechanische krachten of krabbewegingen van huisdieren
vallen buiten de garantiebepaling. Beschadiging ten
gevolge van het negeren van voornoemd onderhoudsadvies
worden niet vergoed.
Het karpet heeft diverse tests ondergaan bij Centexbel
in Gent. Dit instituut is gespecialiseerd in het testen
van [technisch] textiel. Zowel de proef voor
slijtweerstand alsmede de proef voor behoud van
uiterlijk zijn bijzonder positief gebleken. Een kopie
van het rapport is bij de dealer aanwezig.

Klachten bij levering
Ondanks een gedegen keuring van onze produkten kan het
voorkomen dat eventuele gebreken aan de aandacht zijn
ontsnapt. Indien bij aanlevering van een tapijt
onregelmatigheden aan het pooluiterlijk of de geleverde
maten worden geconstateerd, dient het karpet niet in
gebruik genomen te worden en de fabrikant, via de
woning-/projectinrichter, hiervan onmiddellijk in
kennis gesteld te worden. Wordt deze bepaling stipt
nagekomen en blijkt de klacht na beoordeling van de
fabrikant gegrond, dan komt de eindgebruiker in
aanmerking voor herstel danwel een vergoeding.
Kleurafwijkingen
Geringe kleurafwijkingen ten opzichte van de standaard
kunnen voorkomen en dienen, indien deze binnen
redelijke grenzen liggen, te worden geaccepteerd.
Shading
Shading is de vakterm voor het ontstaan van grillige
plekken in een karpet. Shading is een niet te
voorspellen, onherstelbaar verschijnsel dat een klein
risico vormt voor iedereen die een gesneden poolkarpet
in gebruik neemt.

