INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS PARA LIMPEZA DE SEU TAPETE

TAPETES DE FIOS
Para o manuseio e a limpeza corretos de seu tapete de fios com a marca Tapeçaria Italiana, observe
e siga as instruções contidas no guia rápido para manuseio e limpeza fornecido pela fábrica e as instruções
específicas abaixo mencionadas. Para lavar seu tapete, procure, preferencialmente, deixa-lo aos cuidados
de empresas especializadas que utilizem equipamentos específicos que, além de limpar e higienizar,
recuperam a textura deixando o tapete mais macio e revitalizado. Nesse caso, certifique-se de que a empresa
contratada observará e seguirá as instruções contidas no guia rápido para manuseio e limpeza fornecido
pela fábrica e as instruções específicas abaixo mencionadas.
Caso ocorra algum incidente com substâncias que possam manchar seu tapete, a regra mais
importante é agir o mais rápido possível, evitando, desta forma, que as fibras absorvam a substância em
questão. Para facilitar a limpeza, evite esfregar o local afetado para não espalhar a mancha, o que pode
provocar danos irreversíveis. Lembre-se: quanto antes a sujeira for removida, maior a probabilidade de você
conseguir eliminar a mancha totalmente.
Limpeza de manchas provocadas por líquido
A primeira providência a ser tomada é a retirada imediata do excesso do líquido em questão com papel
absorvente. Logo após, siga as instruções de acordo com o líquido em questão, conforme descrito abaixo:
Café: Misture uma parte de vinagre branco para duas partes de água. Passe uma esponja com a solução no
tapete. Seque com um pano limpo e seco. Passe uma esponja com água limpa para enxaguar. Repita o
procedimento até que o café seja completamente removido.
Ketchup: Remova o excesso com uma colher. Passe uma esponja umedecida em uma solução de água e
vinagre branco, na proporção de duas partes de água para cada parte de vinagre. Torça a esponja com
frequência e passe-a novamente até que a mancha seja removida.
Bebidas alcoólicas: Prepare uma solução com dois copos de água fria e uma colher de sopa de detergente
líquido. Esfregue bem a mancha até que o líquido seja removido. Finalize o processo limpando com um pano
e água limpa. O vinagre também é bastante eficaz na remoção de manchas de bebidas alcoólicas.
Vinho tinto: Comece removendo o máximo de líquido possível, cobrindo a mancha com um pouco de sal.
Deixe atuar durante 15 minutos até que o sal absorva a maior parte do líquido. Posteriormente limpe toda
a área afetada com uma mistura de água e vinagre (1/3 de vinagre para 2/3 de água).
Esmalte de unhas: Use, cuidadosamente, acetona ou removedor de esmalte.
Sangue: Esfregue pacientemente uma pedra de gelo, tendo o cuidado de forrar o tapete com um pano ou
papel absorvente. Usar água oxigenada pontualmente e com bastante cuidado também resolve.
Urina: Lave imediatamente com água quente e sabão em pó diluído. Depois de secas, são quase impossíveis
de se remover e o odor fica impregnado.
Vômito: Primeiro retire o máximo que puder com uma pá ou colher. Depois, limpe o tapete com uma mistura
de água e vinagre.
Lama: Deixe que a lama seque. Quando seca, varra o tapete em todas as direções. Caso a mancha persistir,
passe um pano molhado em água com vinagre, jogue sal e aspire.

Limpeza de manchas provocadas por sólidos
Recolha suavemente o máximo de material sem esfregar. Em qualquer caso, limpe sempre das beiradas para
o centro da mancha (de fora para dentro da área afetada), para evitar que ela se espalhe e aumente. Não
use tira-manchas ou qualquer outro produto químico antes de retirar muito bem os resíduos sólidos.
Tomadas estas providências iniciais, sigas as instruções descritas abaixo conforme material em questão:
Riscos de giz de cera: Mergulhe uma escova de dente no vinagre branco puro. Esfregue a área afetada até
que a mancha saia.
Chocolate: Recolha rapidamente e passe um pano molhado em água quente. Caso este procedimento não
remova a mancha, esfregue gelo, pacientemente, tendo antes o cuidado de forrar o avesso do tapete com
um pedaço de pano.
Doces e açúcar: Esfregue uma esponja molhada em solução de água e álcool.
Goma de mascar: Embrulhe um cubo de gelo numa toalha de papel e deixe-o sobre o local durante cinco
minutos. Endurecida, a goma se soltará.
Vela: Não raspe. Cubra a mancha com papel absorvente e passe ferro de passar roupas pouco aquecido por
cima. Enquanto ainda estiver quente, jogue talco sobre os restos. Deixe descansar por algumas horas e
depois passe o aspirador.
Gordura: Para esse tipo de mancha deve-se usar água quente com detergente, passando em seguida ferro
quente com um papel absorvente (fazendo um mata-borrão) entre o ferro e o tapete. Pode-se também usar
talco: aplique o talco, deixe por algumas horas e depois aspire.

TAPETES DE TECIDO
Os tapetes de tecidos, que levam a marca Textura Fina, são produzidos por processo artesanal e
diferenciam-se por sua praticidade e leveza. Pela própria natureza dos materiais utilizados em sua confecção,
são tapetes mais delicados e devem ser manuseados de forma mais cuidadosa.
Além das instruções contidas no guia rápido para manuseio e limpeza fornecido pela fábrica, observe
e siga as informações abaixo:
Limpeza diária:
Utilizar aspirador de pó com bocal-vassoura redondo para remover a sujeira superficial. Caso seja
necessário varrer, utilize vassouras ou escovas de cerdas bem macias, sem friccionar.
Remoção de líquidos:
1. Absorver o excesso do líquido com papel toalha sem pressionar.
2. Utilizar um pano branco umedecido em solução de água com detergente neutro líquido para
remover o resíduo do material derramado.
3. Passar um pano branco umedecido somente em água para remover o resíduo de detergente.
4. Deixar secar à sombra em local arejado.
Evite dobrar seu tapete de tecido. Para movimentá-lo, sempre enrole-o no sentido do comprimento.
Caso seja necessário lavar seu tapete, solicite os serviços de lavanderias especializadas, informe que
o processo deve ser preferencialmente a seco e certifique-se de que a empresa contratada observará e
seguirá as instruções contidas no guia rápido para manuseio e limpeza fornecido pela fábrica e as instruções
específicas aqui mencionadas.

