Φροντίδα
Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών, τα μάλλινα και τα βαμβακερά
χαλιά τείνουν να χάνουν τις ίνες που περισσεύουν.
Για την μέγιστη διάρκεια ζωής του χαλιού να καθαρίζονται τακτικά με
ηλεκτρική σκούπα.
Τυχόν χαλαρά άκρα, μην τα τραβάτε αλλά να τα κόβετε με ψαλίδι.
Αλλάξτε τον προσανατολισμό του χαλιού δύο φορές το χρόνο. Προσέξτε
την παρατεταμένη έκθεση στο φως του ήλιου ή του φεγγαριού που μπορεί να εξασθενίσει τα χρώματα.
Με την κατάλληλη τακτική φροντίδα, το χαλί σας θα διαρκέσει περισσότερο και θα διατηρήσει την
αρχική του όψη.

Καθαρισμός
Συνιστάται ένας πλήρης καθαρισμός του χαλιού σας κάθε
χρόνο. Μπορείτε είτε να το κάνετε μόνοι σας χρησιμοποιώντας
ένα ειδικό σαμπουάν ή να το πάτε σε ένα επαγγελματικό
καθαριστήριο.
Διαδικασία καθαρισμού:
- Αφαιρέστε άμεσα τυχόν υγρούς λεκέδες, με ένα καθαρό, στεγνό, μη χρωματιστό πανί ή χαρτοπετσέτα.
- Αφαιρέστε τους στερεούς λεκέδες με ένα μαχαίρι ή ένα κουτάλι, από το πλάι προς το κέντρο του λεκέ
ακολουθώντας την κατεύθυνση της ίνας.
- Προσπαθήστε πρώτα να αφαιρέσετε το λεκέ με νερό και σαπούνι (αποφύγετε δυνατά καθαριστικά).

Πιθανοί λεκέδες και αντιμετώπισή τους
Βούτυρο: Χρησιμοποιήστε πρώτα σίδερο αφού καλύψετε πρώτα το χαλί με ένα πανί, και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε νερό και ξύδι.
Λάσπη: αφήστε την να στεγνώσει, στη συνέχεια με μία βούρτσα καθαρίστε την και με μία ηλεκτρική
σκούπα αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα.
Ζελέ ή μέλι: Βάλτε χλιαρό νερό και ταμπονάρετε με ένα στεγνό πανί.
Ακρυλικό χρώμα: πριν στεγνώσει ο λεκές, καθαρίστε με νερό και σαπούνι (αποφύγετε δυνατά
καθαριστικά).
Μόλις στεγνώσει χρησιμοποιήστε μία βούρτσα για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα.

.

Αποθήκευση
Τυλίξτε το χαλί σας με τη χνουδωτή επιφάνεια προς τα μέσα
Επιλέξτε ένα ξηρό μέρος (ντουλάπα, συρτάρι, ...).
Αποφύγετε τα υπόγεια και τις σοφίτες, όπου οι αλλαγές θερμοκρασίας, η
υγρασία και τα έντομα που προσελκύονται από τη σκόνη, μπορούν να
βλάψουν το χαλί σας.

