
Tapijt reinigen

Houd uw tapijt in topconditie



 
 

Tapijt is sfeervol en wordt steeds meer toegepast in de projectinrichting. Het is 
geluidsdempend, energiezuinig en de design mogelijkheden zijn eindeloos. In steeds 
meer kantoren, hotels en instellingen wordt tapijt gebruikt om een prettig werkklimaat te 
creeren. Om een tapijt in optimale staat te houden is de juiste combinatie van dagelijkse 
reiniging en grondige periodieke reiniging nodig.
 
Met meer dan 65 jaar ervaring op het gebied van 
vloeronderhoud heeft Diversey de optimale 
systemen ontwikkeld om uw tapijt de perfecte 
uitstraling te laten behouden.

De ontwikkelde methodes zijn gecertificeerd door 
onder andere de “carpet and RUG institute” en de 
“WoolSafe Organisation” waardoor de kwaliteit 
van uw tapijt bij het reinigen gewaarborgd is. 

 
 Ideaal voor locaties zoals :

• Kantoren
• Hotels
• Verpleeginstellingen enzovoort

Professioneel reinigen van tapijt. 

www.diversey.com www.taski.nl



Professioneel onderhoud van tapijt

Dagelijkse reiniging

Periodieke reiniging

• Stofzuigen

• Vlekverwijdering

• Droogschuim (kristallisatie)
• Sproei extractie

Er zijn veel verschillende soorten tapijt met elk hun 
eigen kenmerken. Afhankelijk van onder andere de 
gebruikte vezel, rugafwerking en ondervloer wordt 
de methodiek bepaald.. Het gebruik, de aard en 
mate van vervuiling en de eisen van de organisatie 
bepalen vervolgens de intensiteit van onderhoud.
De basis voor professioneel onderhoud van tapijt is 
de combinatie van frequent reinigen en periodieke 
dieptereiniging.

Raadpleeg uw Diversey accountmanager of 
vloerenspecialist voor het beste advies
voor uw situatie.



Dagelijkse reiniging

Diversey heeft de volgende producten 
als tapijt vlekverwijderaar:
• TASKI Tapi Spotex 1 verwijdert oplosmiddelgevoelige  

vlekken zoals vetten, olie.

• TASKI Tapi Spotex 2 verwijdert wateroplosbare vlekken  
zoals koffie en thee.

• TASKI Tapi Gum voor de verwijdering van kauwgum.  
Deze bevriest de kauwgom vlek zodat deze met een  
schraper en stofzuiger kan worden verwijderd.

Stofzuigen
Om uw tapijt in top conditie te houden is dagelijkse 
reiniging nodig. Dagelijks stofzuigen zorgt ervoor 
dat vuil en zand geen kans krijgen om het tapijt te 
vervuilen en te laten slijten.

Met de 4 modellen van de revolutionaire TASKI 
AERO en de TASKI GO is er altijd een model dat 
past bij uw wensen en eisen. Afhankelijk van de 
aard en mate van vervuiling kan gekozen worden 
voor tippend stofzuigen waardoor alleen de meest 
opvallende vervuiling wordt opgezogen.

Om de nare luchtjes die vanuit een stofzuiger kunnen 
komen, te voorkomen is er TASKI Tapi Deo; een 
luchtverfrisser voor stofzuigers. De korrels worden 
opgezogen in de stofzuiger en tijdens het stofzuigen
verspreiden deze korrels een heerlijke geur in 
elke ruimte. 1 zakje is voldoende voor een hele 
stofzuigerzak.
 
 

VLEKKEN verwijderen
Vlekken vallen direct op en bepalen voor een groot 
gedeelte het aanzien van uw tapijt. Vlekverwijdering 
is daarmee een belangrijk element om uw tapijt een 
perfecte uitstraling te laten behouden. 
Er wordt onderscheid gemaakt tussen 
wateroplosbare vlekken zoals koffie- en 
theevlekken en vlekken die door 
oplosmiddel worden verwijderd  
zoals vetten en oliën. Voor alle  
vlekken geldt dat ze zo snel als  
mogelijk na het ontstaan  
verwijderd moeten worden  
om het beste resultaat  
te realiseren.



Er zijn twee gangbare periodieke reinigingsmethoden; 
Droogschuim (ook bekend als kristallisatie of 
droogreinigen) en sproei extractie. 

De droogschuim methode heeft als voordeel dat de 
ruimte snel weer gebruiksklaar is Sproei extractie 
is een na]e reiniging. Voordeel is een optimale 
reiniging, maar het duurt langer voordat het tapijt 
weer beloopbaar is. Bovendien zijn niet alle tapijten, 
tapijtruggen en ondervloeren bestand tegen natte 
reiniging. Raadpleeg altijd de reinigingsadviezen van 
de fabrikant of van uw vloerspecialist.
 
Droogschuim methode
Bij de droogschuim methode, wordt TASKI Tapi 
Shampoo op het tapijt aangebracht door de TASKI 
procarpet serie. De unieke shampoo creëert het 
schuim dat kristallen rond het vuil vormt. Deze 
kunnen vervolgens worden opgezogen door een 
borstel stofzuiger of door de TASKI procarpet
De methode is CRI gecertificeerd zodat de kwaliteit 
van uw tapijt gewaarborgd blijft.

Voordelen
l  Snelle droogtijd
l  Mechanische actie versterkt de reiniging
l  Inactiveert allergenen veroorzaakt door stofmijt (MIC)
l  Laat geen residu achter op het tapijt 
 

Sproei extractie
Hierbij wordt het tapijt eerst gestofzuigd met een 
borstelmachine, waarna TASKI Tapi Extract over het 
tapijt gespoten wordt. Daarna wordt het tapijt
met water geborsteld dat direct opgezogen wordt 
waardoor het losgeweekte vuil wordt meegenomen. 
 
Procarpet
TASKI heeft een unieke tapijt onderhoudsmachine 
die voor zowel droogschuim methode als voor sproei 
extractie gebruikt kan worden. De TASKI procarpet 30 
en procarpet 45 bieden daarbij de laagste total cost of 
ownership voor het diepte reinigen van uw tapijt.

Professioneel reinigen van tapijt
Periodieke tapijtreiniging



Artikel Omschrijving sku nummer

TASKI tapi spotex 1 Verwijdering van oplosmiddelgevoelige vlekken (o.a. olie en ve]en) 7513339

TASKI tapi spotex 2 Verwijdering van wateroplosbare vlekken (o.a. koffie, thee) 7513334

TASKI Tapi Gum Kauwgom verwijderaar 7512372

TASKI AERO 8 8 liter extreem s2lle en zuinige stofzuiger 7524247

TASKI AERO 15 15 liter extreem s2lle en zuinige stofzuiger 7524248

TASKI AERO 8 PLUS 8 liter stofzuiger met kabel opwindmechanisme 7524249

TASKI AERO 15 PLUS 15 liter stofzuiger met extra met kabel opwindmechanisme 7524250

TASKI GO Economy stofzuiger 7524184

TASKI jet 38 38cm brede borstelstofzuiger 7516255

TASKI jet 50 50cm brede borstelstofzuiger 7516256

TASKI tapi Deo Luchtverfrisser voor stofzuigers

TASKI Tapi Shampoo Geconcentreerde tapijtshampoo. Geschikt voor alle soorten tapijt 7513212

TASKI Tapi Extract Sproei extrac2e middel voor tapijt 7513206

TASKI procarpet 30
30cm brede tapijtreiniger 
Borstel voor sproei-exctrac2e 30 
Borstel voor droogschuimmethode 30

7522309 
7522313 
7522973

TASKI procarpet 45
45cm brede tapijtreiniger 
Borstel voor sproei-exctrac2e 45 
Borstel voor droogschuimmethode 45

7522027 
7522181 
7522972

TASKI ergodisc serie Check www.taski.nl voor een overzicht van alle TASKI ergodiscs

Product informatie
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