
Carpet Maintenance & Cleaning 

1. Routine maintenance: 

x Regular dust cleaning with vacuum cleaner. 
 
 

x Remove the stains on the carpet in time. 
 
 

x In order to make the carpet long-term bright as new, sometimes need to 
soak with cooton cloth cold water wipe the sruface of the carpet. 

 
 

x Carpet should avoid direct exposure to sunlight. 
 

2. Guidelines or cleaning instructions: 
 
 

x When the dirt is dusted or splashed on the carpet surface, it should be cleaned 
immediately to save time and reduce damage. 

 
When contamination occurs: 
 

x Use tissue or hygroscopic cloth to remove excess liguid, and use one end of 
shovel or spoon to remove hard dirt on carpet. 

 
 

x Pour the carpet detergent onto a clean towel or cloth, and do not directly 
contact the dirst on the carpet. The amount of use should be less. 

 
 

x Clean from the outer edge of the stain to the center to prevent the expansion od 
the stain area. Do not brush or make the pile too wet. Otherwise, the stain area 
will expand and the pile yarn will change. 

 
 

x Then, use a clean towel to remove moisture as mush as possible to ensure that 
the carpet is as dry as possible. 

 

 

 



Mirëmbajtja dhe pastrimi i tepihëve  

1. Mirëmbajtja rutinore: 

x Pastrojeni tepihun rregullisht me fshesë elektrike. 
 
 

x Ndërhyni me kohë në eliminimin e njollave. 
 
 

x Për ta bërë tepihun të ndritshëm dhe më të ri në dukje për kohë më të gjatë, 
praktikojeni fshirjen e sipërfaqjes së tepihut me një leckë pambuku të cilën 
paraprakisht e keni lagur me ujë të ftohtë. 

 
 

x Shmangni ekspozimin e drejtpërdrejtë të tepihut me rrezet e diellit. 
 

2. Udhëzime për pastrim 
 

x Në rastet kur tepihu njolloset, duhet që të intervenoni menjëherë duke e pastruar, 
në mënyrë që të ketë sa më pak dëme. 

 
Në këto raste: 
 
 

x Përdorni leckë higroskopike për të hequr lëngun e tepërt dhe ndonjë mjet më të 
fortë si p.sh. lugë, për të hequr njollat që tashmë janë forcuar/ngurtësuar. 

 
 

x Lageni një leckë të pastër ose peshqir me një sasi të vogël të detergjentit të 
tepihut. 

 
 

x Mos e prekni direkt njollën në tepih! 
 
 

x Filloni të pastroni lehtë nga skaji i jashtëm i njollës duke vazhduar me kujdes në 
qendër. Kjo mundëson që zona e njollës të mos zgjerohet. Në të kundërtën, zona 
e njollës do të zgjerohet dhe fijet e tepihut do të ndryshojnë. 

 
 

x Në fund, përdorni një peshqir të pastër për të hequr lagështinë sa më shumë që 
të jetë e mundur për të siguruar që tepihui të jetë sa më i thatë.
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