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Teenindustingimused vaipade puhastamisel
Puhastamisel võimalikud esiletulevad defektid:


Üldised, kõikide vaibatüüpide kohta:
1. kui vaibal on puhastusinstruktsioon, mis välistab igasuguse puhastamise võimaluse,
puhastatakse vaipa ainult kliendi nõusolekul
2. võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine
3. plekkide eemaldamisel võimalikud pleki piirkonnas pealislõnga struktuuri muutused, suurem
lõngade hargnemine
4. võivad värvianda
5. võib esile tulla varjatud defekte, mis on vastvõtmisel määrdunud vaibal raskesti tuvastatavad,
nagu kerged põletusjäljed ja muud väiksemad mehhaanilised kahjustused
6. tekkivad defektid, mis tulevad esile kliendipoolsel puhastamistel vaipa jäänud puhastusainete
järeltoimest
7. puhastatud vaibal, plekid, mis ei eemaldu tulevad alati esile kontrassemalt kui nad on
määrdunud vaibal
8. värviliste küünalde vahast võib vaip värvuda
9. hallitusplekid ei eemaldu
10. ääred võivad narmastuda
11. vaipade valged narmad võivad jääda hallikaks või kollakaks
12. vaipu milledel on liimitud alusäär, kuid mida peab puhastama keemilise pesuna, alusäär tuleb
liimist lahti seoses liimi eemaldumisega.



Lisaks eelpool märgitud hoiatustele vastavalt vaibatüübile:
1. Õhukesed villa, puuvilla, viskoosi j.m. materialist kaltsuvaibad
i. kokkutõmbumine, äärte lokendamine; -niitide rebenemine, mis on eelnevalt
kahjustatud eksluatatsiooni käigus.
2. Liimpõhjal, tafting, rüüsvaibad
i. liimpõhja eemaldumine eriti ääred
ii. kaotab vormi
iii. liimi jätkuv pudenemine
iv. liimpõhjast tingitud iseloomulik jäädav lõhn

PESUMAJA24 OÜ

Juriidiline aadress: Langu 4, 74111, Maardu

Registrikood: 11941295

KMKR: EE101384285

Keemikute 25a, Maardu
E-R 8-20, L 9-18
+372 53 42 23 74
pesumaja24@gmail.com
http://pesumaja24.ee

v. põimitud rüüslõngade otstest hargnemine
vi. kõrge narmaga vaipadel vaibaaluspinda puhtaks saada ei ole võimalik.
3. Kummipõhjaga vaibad
i. ekspluatatsioonikäigus rabedaks muutunud kummipõhi, võib puruneda ning osaliselt
eemalduda.
4. Villased kootud vaibad
i. pleekimis, ning eriti heledatel vaipadel kollakad laigud ei eemaldu.
5. Nahast vaibad
Nahast vaipade puhastamine on seotud teatud riskidega, mis ei ole sõltuvuses keemilise puhastuse
tehnoloogiast ja kvaliteedis.
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

nahapind, mis on ekspluatatsiooni käigus muutunud kõvaks võib puruneda
karva topilisust puhastamise käigus ei ole võimalik eemaldada
karusnahk võib muuta tooni
võimalik plekkide ja ebameeldiva lõhna mitte eemaldumine
valgetel karusnahkadel kollasus ei eemaldu
võivad esile tulla naha varjatud defektid
karusnahad võivad kergelt kokkutõmbuda
liimitud ühendused või pinnad lähevad liimistlahti, ning liim võib tulla nahapinnale
tumeda laiguna.

6. SIIDIST JA SIIDISEGU VAIPU EI PUHASTA!
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