emco Onderhoud- en gebruiksadvies
De eerste stap
Na de aflevering dienen de matten gewassen of opgeborsteld te worden, om ervoor te zorgen dat de pool zich opricht en de mat vuil kan
opnemen. Hierdoor wordt ook de hoogwaardige uitstraling van de
mat verbeterd en de kleurintensiteit verhoogd. De door de perforatie
eventueel apart overeind staande pooldraden zijn eveneens niet meer
zichtbaar.
Wassen
Matten van het type IMAGE mogen niet samen met andere mattypen
worden gewassen, indien mogelijk ook niet met logomatten van andere fabrikanten. Bij sommige logomatten van andere fabrikanten zijn
minder belastbare kleuren gebruikt, die bij het wassen kunnen afgeven.
Wastemperatuur emco IMAGE: max. 60 °C
Matten van het type IMAGE OUTDOOR mogen niet samen met andere
mattypen worden gewassen. Wastemperatuur emco IMAGE OUTDOOR:
max. 40 °C
Matten van het type CLASSIC kunnen zonder probleem samen met
andere solution-dyed-matten, ook van andere fabrikanten, worden gewassen. Wastemperatuur emco CLASSIC: max. 80 °C
Matten die zonder rand werden vervaardigd (bij de bestelling rekening
houden met 10 cm afsnijrand), dienen voor het inpassen 3 tot 5 keer
te worden gewassen en gedroogd, omdat een krimpen van de matten
onvermijdelijk is.
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Aanbevolen wasmiddelen
In het algemeen dienen anionogene wasmiddelen zonder optische
witmiddelen te worden gebruikt. Voor logomatten moeten niet-alkalische wasmiddelen worden gebruikt. Voor matten van het type CLASSIC
kunnen wel alkalische wasmiddelen worden gebruikt.
Drogen
Ideaal zijn temperaturen tussen 65 °C en 80 °C voor ca. 7 min. Afgekoeld
(ca. 30 °C tot 40 °C) nogmaals ca. 7 min drogen.
Behandeling
Wij adviseren om de matten niet overmatig te gebruiken in behandelingsmachines, dit kan namelijk tot beschadigingen aan de afwerkrand
leiden. Maatafwijkingen tot ca. 3 % (emco IMAGE OUTDOOR 5 %) zijn mogelijk als gevolg van het krimpen van de matten na het productieproces.
Opslag
De matten mogen niet onnodig voor langere tijd aan hogere temperaturen worden blootgesteld. Daarom is het aan te bevelen de matten
direct na het droogproces uit de droger te nemen.
De matten mogen niet worden gevouwen en dienen vlakliggend te
worden opgeslagen met de rubberen zijde op de poolzijde.
Bij een opgerolde opslag dient de rubberen zijde zich altijd aan de buitenkant te bevinden.
Toepassing
De tapijtmatten emco IMAGE en emco CLASSIC zijn uitstekend te gebruiken als binnentoepassing. Matten van het type IMAGE OUTDOOR
zijn speciaal als buitentoepassing ontwikkeld. Er bestaat een mogelijkheid tot licht kleurverlies als gevolg van blootstelling aan UV-straling.
Het regelmatig (op zijn minst iedere 4 weken) wassen van de matten
vermindert de kans op kleurverlies.

Entrees mooi ontwerpens

