
                        

ONDERHOUDSTIPS 

Wij willen u van harte geluk wensen met de beslissing om uw woning of kantoor in te richten 
met het exclusieve naadloze textielwandbekleding Kanvazz! 
  
Uw Kanvazz wandbekleding is onderhoudsvriendelijk.  U zult merken dat Kanvazz de 
nadruk legt op kwaliteit en onderhoudsgemak. De zorgvuldig uitgekozen grondstoffen 
moeten bijdragen tot een eenvoudig onderhoud en bovendien kunt u nog langer van uw 
wanddecoratie genieten dank zij de specifieke behandeling tegen vloeistoffen en vuil. Deze 
behandeling verhoogt het water- en vuilafstotend karakter en laat bovendien toe om vuil op 
een efficiente manier te verwijderen. 

OPMERKING: onderstaande tips zijn enkel indicatief en zij garanderen op geen enkel 
ogenblik een perfect resultaat. De producent kan nooit verantwoordelijk gesteld worden 
voor het niet bekomen van het gewenste resultaat. Doe altijd VOORAF een test in een 
‘verborgen’ hoekje. 

ALGEMENE TIPS 

1. Behandel vlekken altijd zo spoedig mogelijk, vermijd het ‘opdrogen’ en indringen in 
het weefsel. 

2. Spoel na de behandeling altijd met zuiver water (niet voor droge bevuiling). 
3. Droog na het spoelen met een haardroger.  Dat verhindert het indringen van het water. 
4. Bepaalde vlekken hebben een blijvende oorzaak, zoals bvb scheuren in de muur, het is 

aangeraden om dat problem eerst op te lossen alvorens te starten met de plaatsing. 
5. Vermijd hard wrijven zo worden de vezels niet beschadigd 
6. 1 of 2 keer per jaar stofzuigen kan de levensduur verhogen! 

Kanvazz  ONDERHOUDSTIPS 

Om vlekken efficient te verwijderen bevelen wij volgende producten aan: 
Het is aangeraden de gebruiksaanwijzing grondig te lezen alvorens te starten! 

➢ Gomnet: beschikbaar bij uw Kanvazz dealer: 
Dit doek wordt aangeraden voor het verwijderen van ‘droge vlekken’  

➢ Textiel ontvlekkers: 
Voor normale en hardnekkige vlekken (stylo, stiften etc.). Soms is het aangeraden 
om de vlek te bevochtigen of te dippen met een absorberend doekje 

➢ Vlek verwijderaars:  
Producten die gebruikt worden om erg vervuild textiel te behandelen voor de 

hoofdwas. 

➢ Biologische waspoeders:  
Voor niet-agressieve en vettige vlekken: lauw water (ca 30°C) met een biologisch 
actief detergent (5 gr/l) 

Diverse andere chemicalien kunnen eveneens gebruikt worden om specifieke vlekken te 
verwijderen. Neem contact met uw speciaalzaak of mail naar Slots PURETextiles op 
kanvazz@slots.be voor meer info.
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