
care for your 
sisal carpet



Het onderhoud van uw sisal tapijt

Sisal is relatief onderhoudsvriendelijk. De harde, natuurlijke plantaardige vezels trekken geen stof aan 

en bacteriën kunnen de vezels niet binnendringen. Zand en fijn vuil beschadigen sisaltapijten niet zoals 

bij conventionele vloerbedekkingen; door het weefsel fucntioneert het tapijt als een filter in plaats van 

het vuil vast te houden. Sisal is een taaie, natuurlijke vezel die minder kwetsbaar is voor slijtage.

Vezelkenmerken

Net als bij andere garens gemaakt van plantaardige vezels, heeft sisal de neiging om na blootstel-

ling aan direct zonlicht terug te keren naar de oorspronkelijke kleur en. Lichte onregelmatigheden in 

de pool zijn voorkomende kenmerken. Kleurverschillen kunnen ontstaan tussen oppervlakken die zijn 

blootgesteld aan zijn aan direct zonlicht zonlicht (bijvoorbeeld onder meubels). 

Onderhoud

Regelmatig stofzuigen met een sterke zuigkracht is alles wat nodig is voor de dagelijkse verzorging 

van sisaltapijten. De borstelachtige stofzuigervoet is niet zo effectief vanwege het weefsel. Door de 

sterke zuigkracht van de stofzuiger wordt het fijne vuil dat zich tussen de vezels en op de onderlaag 

heeft opgehoopt, verwijderd. Hoewel de noodzaak misschien niet 

altijd zichtbaar is, zal het frequente en regelmatige stofzuigen de 

levensduur van het tapijt verlengen door het voorkomen van ophop-

ing van vuil. Een hoge luchtvochtigheid houdt de vezel flexibel en 

sterk. Vocht kan worden aangebracht door licht te sproeien met een 

plantensproeier. Sisal-tapijten drogen snel. In geen geval mag het 

tapijt verzadigd worden met vocht. Dit levert meteen blijvende vlekken op. Ook kan het tapijt hierdoor 

krimpen. 

Vlek schoonmaken

Direct reageren is essentieel voor het kunnen verwijderen van vlekken. De vlek moet zo snel mogelijk 

worden verwijderd door deze op te deppen met schone, kleurloze papieren / katoenen doek. Bij gro-

tere hoeveelheden eerst het vuil zoveel mogelijk opscheppen.  Voor de verder reiniging worden twee 

methoden aanbevolen:

Algemene schoonmaak

Sisal-tapijten zijn hygroscopisch. Dat wil zeggen, ze nemen vocht op en geven vocht af, afhankelijk 

van de relatieve vochtigheid in hun directe omgeving. Hoewel vochtigheid goed is voor tapijten van 

natuurlijke vezels, kan verzadiging van de vezels met water ongewenste krimp veroorzaken. Daarom 
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wordt het reinigen met stoom, nat wassen met shampoo of een andere methode waarbij de mat ver-

zadigd is met water NIET aanbevolen! Voor een algehele reiniging wordt een sproei-extractiemethode 

aanbevolen, met een minimale vochtigheidsinstelling op de machine. Hier wordt de reinigingsvloe-

istof onder druk aangebracht en verwijderd door te stofzuigen in dezelfde werkcyclus. Het proces 

moet continu zijn en om te grote hoeveelheden vocht op een plaats te voorkomen. Belangrijk om op 

te merken is  dat volledige vochtafvoer niet mogelijk is. Het vocht dringt door de vezels en de grove 

structuur zorgt voor opname van het vocht. Door een gelijkmatige toepassing van een sproei-extrac-

tiemethode zijn geen blijvende watervlekken zichtbaar. Als het tapijt is vergelijmd, dient eerst worden 

vastgesteld of de lijm niet wateroplosbaar is voordat het reinigingsproces wordt gestart. 

Deze wijze van reiniging kan ook handmatig worden uitgevoerd. Nadat het vuil is opgeschept en 

gedept, besprenkelt u de vlek met koolzuurhoudend water. Vervolgens dekt u de vochtige plek af 

met een schone katoenen doek. U laat deze zolang liggen totdat deze volledig droog is. Het koolzuur 

zorgt ervoor dat het vuil los komt en tegelijk met het vocht in de katoenen doek wordt opgenomen. 

Hoeken met gekruld tapijt

Wanneer sisaltapijten worden gebruikt als vloerkleed, kan het voorkomen dat een rand /  hoek om-

hoog gaat staan.  Dit is eenvoudig te verhelpen door het gekrulde gebied licht te bevochtigen met een 

vochtige handdoek en - bij voorkeur - ‘s nachts gelijkmatig te verzwaren. Soms kan het nodig zijn om 

dit proces te herhalen.
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