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Til að lengja endingartíma teppisins og ná fram sem bestri nýtingu þess, útliti og heilsu-
samlegu andrúmslofti innandyra er mikilvægt að halda teppinu (samfellt) við á réttan 
máta.

TIL HAMINGJU MEÐ NÝJA 
ÁLAGSGÓLFTEPPIÐ

K O N G E L I G  H O F L E V E R A N D Ø R

e g e t æ p p e r  a / s
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VIÐHALDSÁÆTLUN

 

Setjið saman viðhaldsáætlun áður en teppið er lagt þannig að reiknað sé með kostnaði, 
starfsfólki og svæðum sem sérstaklega þarf að huga að. Við ráðleggjum þeim sem an-
nast eiga þrifin við að:

• Verða sér úti um teikningar af gólffletinum
• Skilgreina þau svæði sem mest er gengið um:

a. Átroðningssvæði: Svæði sem safna á sig mestum óhreinindum að utan eða af 
harðari gólfum. Átroðningsvæði við inngang 14 m2 (2x7m), við innri innganga 3 
m2 (0,7x1,7m), og 10 m2  (1,70 x 2,70m) á göngum sem ná 2ja metra  breidd.

b. Afmarkaðar brautir: Brautir með miklum átroðningi svo sem gegnum dyr, stiga-
gang, eða svæði við áningarstöðvar/drykkjarstöðvar. Afmörkuð braut er að meðal-
tali um  einn metri beggja vegna hurðar og allt að þremur metrum framan við lyftu.

c. Umferðaræðar: Svæði með mesta umferð gangandi fólks

Fullgerð og vönduð viðhaldsáætlun á að innihalda þrjá flokka viðhalds: fyrirbyggjandi, 
daglegt og reglubundið viðhald.

1. Fyrirbyggjandi viðhald: 
Hægt er að beita fyrirbyggjandi ráðum til að draga úr utanaðkomandi óhreinindum:
• Hlífðarmottur við inngang: Ef þeim er komið fyrir við inngang og lyftur taka þær við 

óhreinindum áður en komið er inn á teppalagt svæði. Gætið þess að motturnar span-
ni að minnsta kosti nokkurra skrefa lengd (6 til 7 skref).

• Litaval: Veljið lit sem hæfir álagssvæðum og  staðbundnum ytri aðstæðum. Dekkri li-
tir, yrjóttar mottur og mynstruð teppi hylja utanaðkomandi óhreinindi  á meðan ljósari 
litir fela litabreytingar (fölnun).

2. Daglegt viðhald:
• Ryksugun: Mikilvægasti og ódýrasti þátturinn í viðhaldi gólfteppa er að ryksuga þau. 

Með ryksugun er hægt að ná upp um 80% af þurrum óhreinindum á degi hverjum. 
Ryksugun á að skipuleggja í samræmi við hvað mögulega getur borist inn á ákveðin 
svæði.

 Almenn meðmæli um tíðni ryksugunar eru sem hér greinir:
 – Mikil umferð: Daglega
 – Miðlungsumferð: Tvisvar í viku
 – Létt umferð: Einu sinni í viku

• Ryksugubúnaður: Tvær tegundir ryksugna eru fáanlegar til daglegs viðhalds á álag-
steppum:
A. „Heavy duty“ eða alvöru beltaryksuga til að nota á stór opin svæði. Á að vera búin 

öflugu sogi og lokaðri, hávirkri agnasíu með poka og með stillanlegum snúnings-
burstum sem draga óhreinindin upp á yfirborð teppisins.

B. Iðnaðarútgáfan af uppréttri heimilisburstaryksugum fyrir þrengri svæði. Á að vera 
búin sömu eiginleikum, vera með barka og rör sem gerir henni kleift að ná inn á 
óaðgengileg svæði. Ryksuga sem hægt er að hafa á bakinu, búin öflugu sogi og 
góðri síu, eykur vinnuhraðann.

C. Reglubundin burstun með „ýfara“ (ryksugu sem lyftir flosinu eða ýfir það) undirbýr 
teppið og fjarlægir þurr, djúpsett óhreinindi á álagssvæðum. Þetta getur gert mikið 
gagn áður en teppahreinsun fer fram.

Sía: Notið ryksugu með góðu og virku HEPA-míkró síukerfi til að fjarlægja fíngert ryk og 
halda góðum loftgæðum innandyra. HEPA síukerfið, sem þróað hefur verið í sam-
vinnu við Astma og Ónæmissamtökin, síar út 99,997% frjókorna, ryks, dýrahára, 
húðflagna og annarra agna.

3. Hreinsun
Regluleg hreinsun þrífur uppsöfnuð óhreinindi sem ekki nást við reglulega ryksugun og 
blettahreinsun. Egetæpper mæla með ChemDry aðferðinni. 
ChemDry aðferðinni er beitt með millibili með því að bursta teppið með  heitri (60° til 
75°) pH-hlutlausri þungri kolefnisdíoxíð upplausn sem síðan er sogin upp úr teppinu 
sem er svo þurrkað með bómullarskífum. 

Kostir:
• Ákaflega virk hreinsun
• Lítið vatnsmagn
• Botnlag verður ekki gegnvott
• Engin kemísk efni notuð
• Óhreinindi losna úr flosinu og hverfa í þvegilinn (moppuna)
• Skammur þurrkunartími (oftast 1-2klst)
• Lágmarkshætta á skemmdum á flosinu
• Aðferðin og þvottaefnið hafa lágmarksáhrif á andrúmsloftið
• Teppin haldast lengur hrein þar sem engar klessur verða eftir sem draga í sig sápu 

eða efni.
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Þurrhreinsun: Nota má önnur kerfi eins og t.d. uppsogandi blöndu (Host Dry Extrac-
tion) þar sem svo er mælt fyrir og engin tími er til að leyfa teppinu að þorna áður en 
nauðsynlega þarf að ganga á því.

4. Að hreinsun lokinni
Athugið hvort blettir hafi orðið eftir í teppinu að hreinsun lokinni og fjarlægið þá.
Gangið ekki á teppinu fyrr en það er alveg þurrt. Teppið þarf líka að vera nánast þurrt 
áður en húsgögnum er komið fyrir á ný, þar sem  stóla- og skápafætur geta látið lit í 
blautt teppi.

5. Blettahreinsun
Skemmdir vegna  bletta, sem myndast ef eitthvað hellist niður, er hægt að lágmarka 
með skjótum viðbrögðum. Þerrið strax með hreinni hvítri uppsjúgandi tusku og endur-
takið uns allt hefur verið þurrkað upp.

Ege tæpper mæla með að nota  viðurkennda blettahreinsa (t.d. ege Stain Remover eða 
Chem-Dry Spot Remover).  Gætið þess að fara að leiðbeiningum og gera viðeigandi 
varúðarráðstafanir ef þið notið önnur hreinsiefni.

Létta og meðfærilega blettaeyða má fá til að ná góðum árangri við að fjarlægja blet-
ti.  Slíkir blettaeyðar duga til að eyða blettum alveg, ná upp hreinsiefnum og þurrka 
upp blauta bletti. Það er mikilvægt að fylgja rækilega leiðbeiningum framleiðanda til 
að ábyrgð þeirra ónýtist ekki. Sé ekki farið að leiðbeiningum geta orðið skemmdir á 
teppinu.

Aðvörun!
Áður en hreinsiefni eða blettahreinsir er notaður í fyrsta skipti á teppið er nauðsyn-
legt að kanna hvort  efniðgeti  valdið skemmdum á teppinu. Skemmdir geta lýst sér í 
blæðingu lita, mislitun, bleikingu eða uppleysingu. Mælt er með því að prófa efnið á lítt 
áberandi stað (í horni eða undir ofni) eða afskurði teppis sé hann fyrir hendi. Fara skal að 
leiðbeiningum um skammt efnis og tíma virkninnar.

BLETTAHREINSUN

Fyrsta hjálp
1. Fjarlægið öll laus óhreinindi
Ef bletturinn er nýr skal fjarlægja allar lausar agnir. Þurrkið bleytu með þurrum klút eða 
hvítum eldhúspappír. Nuddið aldrei, bara sjúga upp eða  dempa bletinn með uppsjúgan-
di klút eða pappír. Á þurra bletti og þétta skal nota bursta og ryksugu.

2. Leysið upp bletti í volgu vatni
Næsta skref er að nota volgt vatn á blettinn – enga sápu, þvottaefni, leysiefni eða slík efni. 
Vætið svæðið (blettinn) vandlega með blautum klút og sjúgið síðan upp eins mikið af 
vatninu og unnt er með þurrum klút. Nokkrir blettir eru þess eðlis að ekki skal nota vatn á 
þá. Skoðið blettahreinsunartöfluna til að fá nánari upplýsingar.

3. Notið  blettahreinsi
Ef bletturinn er ekki vatnsuppleysanlegur liggur næst við, að nota á hann viðurkenndan 
blettahreinsi. Reglan er sú að fara að leiðbeiningum um skammt og virknitíma efnisins. 
Beitið ekki blettahreinsi á blautt teppi. Leyfið svæðinu að þorna fyrst.  Ef teppið virðist 
ljósara á lit eftir að blettahreinsi hefur verið beitt, getur það stafað af því að teppið er 
almennt óhreint. Ef í ljós kemur að hreinsaða svæðið  hefur afmarkandi útlínur (ramma) 
getur það stafað af því að bletturinn hefur ekki verið  fullhreinsaður úr teppinu. Ef blettu-
rinn kemur aftur í ljós, geta það verið leyfar af honum en þá þarf að  fara aðra umferð með 
blettahreinsi (eins og lýst er í  skrefi 3).

Ege blettahreinsir inniheldur ekki sápu, þar sem sápum hættir til að draga til sín óhreinin-
di. Ef þú notar aðra tegund blettahreinsa áttu á hættu að  skilja eftir sápuleyfar sem safna 
að sér óhreinindum.

Áður en nota á nýtt hreinsiefni eða blettahreinsi, skal forprófa efnið til að ganga úr skugga 
um að það valdi ekki skemmdum á teppinu. Skemmdir geta lýst sér í litablæðingu, up-
plitun, aflitun eða  mýkingu (uppleysingu) Prófið efnin á lítt áberandi stað (í hornum eða 
undir ofni) eða afskurði (sé hann fyrir hendi). Farið  eftir leiðbeiningum á umbúðum um 
skammtastærð og tímavirkni efnis.

Varúð
Vinnið á bletttum frá jaðri þeirra og inn að miðju. Til að fjarlægja umfangsmikla blet-
ti mælum við með að nota teppasugu. Þær má leigja í teppaverslunum eða byg-
gingavöruverslunum. 

Bregðist skjótt við. Því lengur sem  látið er líða frá því að blettur myndast  þar til reynt er að 
hreinsa hann burt aukast líkurnar á að hann verði óafmáanlegur. Athugið að vissar gerðir 
bletta eru erfiðar viðfangs og að slíkir blettir verða sýnilegri á ljósum, einlitum teppum en 
á dekkri og mynstruðum teppum sömu gerðar.

Aðvörun!

Notið ALDREI hreinsiefni sem innihelda klór þar sem slík efni geta aflitað teppið.

Blettir myndast vanalega vegna þess að eitthvað hellist niður eða 
óhreinindi berast inn með skóm. Bletti skal ávallt fjarlægja strax.  
Eftirfarandi ráð ættu að hjálpa til við að fjarlægja  blettinn sem „fyrsta 
hjálp“ og skiptir þá engu hvers konar teppi er á gólfinu.
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Aska
Notið ekki vökva á blettinn. Ryksjúgið. Gott gæti reynst að  bera 
á blettinn þurrhreinsiduft eins og SAPUR.

Rauðrófusafi
Vinnið á blettinum með natríum díþioníti. Leysið upp eina teskeið 
í einum bolla af volgu vatni. Sjúgið blettinn upp með klút vættum 
í upplausninni. Notið síðan hreint vatn á blettinn með uppsjúgan-
di klút og loks þurran uppsjúgandi klút í lokin.

Kúlupennablek
Notið klút vættan í etanóli til að dempa á blettinn og sjúga hann 
upp í klút.

Jarðbik
Leysið blettinn upp í smjörlíki í um það bil 12 klst.  Fjarlægið síðan 
blettinn með því að nota afarlítið magn af uppleysi sem innihel-
dur n-heptan.

Blóð
Sjúgið strax upp það mesta  í þurran klút. Notið uppsjúgandi klút 
vættan í saltupplausn (2 dessertskeiðar salts í 1 líter vatns).

Múrsteinsryk
Forðist að nota vökva á blettinn. Ryksjúgið. Gott getur reynst að 
að bera þurrhreinsi á blettinn eins og SAPUR

Smjör
Vinnið á blettinum með klút vættum í leysiefni sem inniheldur 
n-heptan

Kertavax
Fjarlægið eins mikið af vaxinu og hægt er með því að nota 
t.d.  deigan hníf um leið og  þið ryksjúgið. Notið klút vættan í 
upplausn sem inniheldur n-hetptan til að sjúga blettinn upp.

Sellulósalakk og lím
Notið klút vættan í aceton til að sjúga blettinn upp.

Tyggigúmmí
Komið klakapoka fyrir á blettinum þar til hann gaddfrýs. Fjarlæ-
gið eins mikið og unnt er  t.d. með deigum hníf. Notið síðan klút 
vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Súkkulaði, súkkulaðiís
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Kaffi
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Matarolía
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Rjómi
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Ísbræðslusalt
Slíka bletti þarf að fjarlægja með teppasugu. Notið upplausn 15 
lítra vatns á móti 1 lítra edikssýru 25%

Egg
Notið uppsjúgandi klút vættan í blöndu  volgs vatns og am-
monium hydroxíðs. Notið 50ml ammoníum hydroxíð 8% í 2,5 
lítra vatns. Farið síðan yfir með uppsjúgandi klút vættum í hreinu 
vatni og loks með þurrum klút.

Saur
Dampið á blettinn með  klút vættum í helmingsblöndu vatns 
og ediks. Leyfið að verka á blettinn í 10 mínútur.  Vinnið síðan á 
blettinum til skiptis með blautum og þurrum klútum. Vætið síðan 
blettinn með hreinu vatni og sótthreinsi sem inniheldur benzal-
konium klóríð (án aflitunarefna)

Fita
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Tússpennastrik
Ef blekið er vatnsblek skal  dampa á blettinn með klúti vættum í 
vatni og núa varlega. Ef blekið  er alkóhólgrunnað skal nota klút 
vættan í etanóli.

Ávaxtasafi
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Gras
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Brúnn sósulitur
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Ef þriggja skrefa  aðferðin dugar ekki á bletti  er rétt að leita ráða 
í blettahreinsitöflunni. Notið ávallt og eingöngu hreinar hvítar 
uppsjúgandi tuskur eða klúta

Rjómaís
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Blek
Á teppi úr gerfiefnum skal nota klút vættan í ammoníum hyd-
roxíði 8%.  Á teppi sem innihalda ull skal nota klút vatnsvættan. 
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Lampaolía (á bensíngrunni)
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Varalitur
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Áfengi
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Maskari
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Mótorolía
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Naglalakk
Notið klút vættan í aceton

Olía – svört smurolía
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Málning
Ef um er að ræða vatnsmálningu skal  notast við skref 1-3 sem 
lýst er að framan „fyrsta hjálp“
Ef um er að ræða olíumálningu skal  afmá hana með efninu sem 
mælt er með á umbúðum hennar.

Gifs
Notið ekki vökva á blettinn. Ryksjúgið. Gott gæti reynst að nota 
þurrefni t.d. SAPUR.

Gúmmíkvoða (resin)
Notið klút vættan til helminga í terpentínu og etanóli.

Ryð
Beitið viðeigandi ryðhreinsi á blettinn. Farið að leiðbeiningum 
framleiðanda.

Sósa
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan. Allar lita-
leifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar forskriftina

Sílikon (kítti)
Ef kíttið er aðeins á yfirborði teppisins skal leyfa því að harð-
na og því næst skrapa það af með deigum hníf. Ef  kíttið hefur 
þrengt sér inn í teppið skal skrapa eins mikið  burt og unnt er 
með deigum hnífi. Ef nauðsyn krefur skal nota  kíttishreinsi (en 

þó ekki á teppi sem innhalda polyamið). Farið vandlega að leið-
beiningum framleiðanda.

Skósverta
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan. Allar lita-
leifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar forskriftina

Gosdrykkir
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina

Sót
Notið klút vættan í leysiefni sem inniheldur n-heptan.

Tjara
Leysið blettinn upp í smjörlíki í um það bil 12 klst.  Fjarlægið síðan 
blettinn með því að nota afarlítið magn af uppleysi sem innihel-
dur n-heptan.

Te
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina.

Tómatssósa
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina.

Þvag
Notið klút vættan til helminga með vatni og hvítu ediki. Leyfið að 
taka sig í 10 mínútur. Þerrið síðan upp til skiptist með votum og 
þurrum klút. Farið síðan yfir með vatnsvættum klút og sótthreinsi 
sem inniheldur benzalkonium klóríð (án aflitunarefnis).

Æla
Notið klút vættan til helminga með vatni og hvítu ediki. Leyfið að 
taka sig í 10 mínútur. Þerrið síðan upp til skiptist með votum og 
þurrum klút. Farið síðan yfir með vatnsvættum klút og sótthreinsi 
sem inniheldur benzalkonium klóríð (án aflitunarefnis).

Vaxbón
Notið klút vættan í terpentínu

Vín
Allar litaleifar er hægt að aflita með því að nota ege aflitunar fors-
kriftina.

Viðargrunnur
Ef um vatnsgrunn er að ræða skal  fylgja  skrefum 1-3 í „fyrstu 
hjálpar“ ráðleggingunum.
Ef um olíugrunn er að ræða skal  nota efnið sem ráðlagt er á 
umbúðum grunnsins.

Viðarlitarefni (fúavarnarefni)
Ef bletturinn er vatnsættar skal  dampa á blettinn með klúti væt-
tum í vatni og núa varlega. Ef bletturinn er alkóhólættar skal nota 
klút vættan í etanóli.

BLETTAHREINSUNARTAFLA
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BLETTAHREINSIEFNI

Lýsing á blettahreinsiefnum.

Aceton
Mjög eldfimt, andið ekki að ykkur gufunni frá því

N-heptan
Mjög eldfimt, andið ekki að ykkur gufunni frá því

Ege aflitunar uppskrift
Notið plast eða gúmmíhanska. Vetnisperoxíð getur tímabundið  valdið hvítum blettum 
á fingrum. Hellið 5ml ammoníum hydroxíði 25%  í úðabrúsa. Bætið síðan 100ml af vet-
nisperoxíði 10%  við (fæst í lyfjaverslunum). Hristið  brúsann varlega til að blanda vökva-
nunum saman. Úðið á blettinn og gegnvætið hann. Þegar svæðið er orðið þurrt ætti 
bletturinn að hafa fölnað eða horfið. (Upplausnin gufar algerlega upp og því þarf ekki 
að fjarlægja hana)

Endurtakið þetta ef nauðsyn krefur

Vinsamlegast athugið! Ekki blanda stærri upplausn en þörf er á til að nota strax (hún 
geymist ekki til næsta dags).  Fargið á ábyrgan hátt öllum leifum upplausnar að notkun 
lokinni. Geymið upplausnina aldrei í lokuðu íláti þar sem  innri þrýstingur myndast þegar 
efnið breytist í gas.

Ege – blettahreinsir
 Virkur vatnskenndur alhliða hreinsir, fjarlægir flestar gerðir bletta og lita. Hafið samband 
við teppasalann fyrir frekari upplýsingar.

Hvítt edik
Munið að nota tært hvítt edik. Skaðlegt fyrir augu og húð (ertandi).

Etanól
Metanólvökvi eða etanól. Mjög eldfimt.

Benzalkonium klóríð (án aflitunarefna)
Einnig þekkt sem ADBAC og er sótthreinsandi efni. Það skiptir öllu máli að notast sé við 
efni sem ekki  inniheldur aflitunarefni. Fæst í lyfjaverslunum.

Petroleum (bensín)
Notist við litlausu gerðina. Bensín er eldfimt og getur skilið eftir fitublett sem gufar upp 
að skömmum tíma liðnum. Vinsamlegast athugið! Svæðið sem bletturinn var á getur 
bólgnað lítillega við hreinsunina ef teppi er ekki límt við undirlagið.

Ammonium hydroxíð
Einnig kallað ammoníumvatn og er oft til staðar í venjulegum ræstivörum heimila. Ætan-
di, forðist snertingu við húð.

Terpentína
Mjög eldfim og skaðleg við inntöku. Terpentína getur skilið eftir fitublett sem hverfur 
smám saman.
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