
Tapijtreinigingsinstructies
Voorafgaand aan het reinigen

Controleer vooraf de benodigdheden!
Borstelmachine, Renovators, borstels, granulaat, Crystal 
Cleaner, F 1, RM 1, F 10, sprayfles en stofzuiger(s). Overige 
accessoires afhankelijk van vlekken, tapijtsoort.

Verdun de CC 300 Crystal Cleaner met water, verhouding 1:6, en vul de sprayfles.

Zorg voor gelijkmatige bevochtigding Zorg bij de 10kg emmers granulaat ervoor dat de 
vochtigheid gelijkmatig verdeeld is door de emmer 10 minuten ondersteboven of zijwaarts te 
leggen. Voor een effectief reinigingsresultaat kiest u altijd de correcte borstels voor het tapijt. 
Bekijk onderaan welke borstels aanbevolen zijn per tapijtsoort.

Tapijt voorreiniging (optioneel)

Tapijt voorsprayen

Strooi het granulaat

Borstel het granulaat in

Verwijder het verzadigde granulaat

Gebruik de borstelmachine met de Renovators aangesloten. Borstel het te reinigen tapijt in 
alle richtingen op, zonder gebruik van reinigingsmiddelen. Zo wordt droog vuil opgenomen 
en de poollussen opgeborsteld. Voorreiniging is aanbevolen bij sterk verontreinigde tapijten. 
Hiermee wordt de hoeveelheid te gebruiken reinigingsmiddelen gereduceerd.

Gebruik verdunde Crystal Cleaner en spray op de sterk verontreinigde plekken en vlekken. 
Bevochtig het tapijt voldoende, maar zorg dat er geen plassen ontstaan. Een simpele spray 
laag is voldoende; bij specifieke plekken kan iets meer worden gesprayd. Bevochtig niet 
meer dan 20 m2 tapijt alvorens er gereinigd wordt, om te voorkomen dat de Crystal Cleaner 
opdroogt.

Strooi het reinigingsgranulaat op het te reinigen stuk tapijt. Gemiddeld is een handvol 
granulaat per 1 m2 voldoende. Bij sterk verontreinigde plekken kan meer worden gestrooid. 
Schone plekken op het tapijt behoeven geen granulaat. Ook hier geldt: Bestrooi niet meer 
dan 20 m2 tapijt alvorens er gereinigd wordt, om te voorkomen dat het vocht opdroogt.

Gebruik de machine met de geschikte borstels zonder de 
Renovators aangesloten. Sluit de stofbeschermers aan. Start met 
borstelen over het gehele oppervlak van het tapijt. Zorg ervoor dat 
er met een zigzag patroon bewogen wordt over het tapijt. Borstel 
een aantal maal extra over specifieke vlekken op het tapijt.

Haal de stofbeschermers van de machine en sluit de Renovators 
weer aan. Start met borstelen over het tapijt in een zigzag vorm 
zodat al het met vuil verzadigde granulaat wordt opgenomen in de 
Renovators. Leeg de Renovators voordat deze vol raken, om 
terugspringend vuil te voorkomen. Bij hoeken en randlijsten wordt 
aanbevolen om met een stofzuiger extra na te zuigen.

Harde vloerenreinigingsinstructies
Techniek

Gereedschap

Spray FCP 1 op de harde vloer

Schrob de vloer

Verwijder de verontreinigde vloeistof

Nareiniging (aanbevolen)

Afwikkeling

The twee contra-roterende borstels geven een 
schrobbende werking en verwijderen vuil en 
vloeistof van de vloer, wat actief wordt opgevangen 
in de Renovators

Hiervoor zijn een PRO 35 en/of PRO 45 machine inclusief de 
Renovators, geschikte borstels en reinigingsvloeistof FCP 1 vereist. 
Zorg ervoor dat de Renovators leeg zijn. 

Overige benodigdheden zijn moppen, emmers, doseer- en sprayflessen.

Spray de verdunde FCP 1 evenredig over de vloer, zodat er een vochtige laag op de vloer ontstaat. Spray bij 
sterk verontreinigde plekken extra. Zorg ervoor dat er geen plassen ontstaan.

Kies de geschikte set borstels voor de vloer, bevestig de 
stofbeschermers aan beide kanten en schrob de vloer met een 
zigzaggende beweging. De benodigde tijd hiervoor is 
afhankelijk van verontreiniging, soort vloer, hoeveelheid 
reinigingsmiddel en borstels.

Haal de stofbeschermers van de machine en bevestig de 
Renovators. Borstel de vloer opnieuw met een zigzaggende 
beweging zodat de verontreinigde vloeistof wordt opgenomen 
in de Renovators. Leeg de Renovators voordat deze vol raken, 
voor maximale opname.

Gebruik een mop of droogsysteem om de vloer volledig te drogen zodat al de verontreinigde 
vloeistof verwijderd wordt.

Na het reinigen kunnen de machine en borstels schoongemaakt worden met schoon water en een handborstel.

Borstel aanbeveling  voor PRO 35 en PRO 45
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Geschiktheid borstels per tapijtsoort
Voor TM 3, TM 4 en TM 5

Wit / Standaard
Bruin / Hard

Zwart / Zacht Zwart / Zacht

Opmerking:

De Carpet Cleaner Industries systemen zijn geschikt voor alle typen tapijten. Oriëntaalse tapijten en karpetten zijn 
echter minder geschikt voor borstelreiniging door de hoge saxony en/of rustieke wolberber structuren. Test daarom 
altijd met een zachte borstel op minder zichtbare plekken of een dergelijk tapijt geschikt is voor borstelreiniging




