
Hier te huur!

cleanxpert.info

Tapijtreiniging - zo werkt het:

1. Reinig het tapijt vooraf grondig met een stofzuiger. 

2. Behandel verontreinigde plekken, zoals loopsporen of vlekken, 
met de specifieke CleanXpert® voorreiniger. 

3. Meng de CleanXpert® tapijtreiniger met warm water, zoals 
aangegeven in de doseeraanwijzingen op het etiket. 

4. Giet het mengsel in de zuiver watertank van het apparaat. 

5. Koppel de slang met het vloermondstuk aan het apparaat  
en controleer of de slang goed is aangesloten. 

6. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact en  
zet het apparaat aan. 

7. Wanneer de knop op de handgreep wordt ingedrukt, wordt 
het reinigingsmengsel diep in het tapijt gesproeid. Vuildeeltjes 
worden losgemaakt en direct opgezogen. 

8. Behandel het tapijt in banen. Sproei steeds in achterwaartse 
richting en laat het apparaat tegelijk zuigen. 

9. Zet het apparaat uit wanneer het hele oppervlak gereinigd is. 

10. Maak het vloermondstuk los van de slang, steek de 
slangopening in de zuiver watertank, schakel het apparaat 
in (alleen ZUIGEN, niet sproeien) en zuig het overgebleven 
schoonmaakmengsel uit de zuiver watertank. Schakel het 
apparaat uit en leeg de vuilwatertank met de hand. 

11. Monteer het vloermondstuk weer aan de slang.  

12. Giet vervolgens 1 liter schoon water in de zuiver watertank en 
schakel het apparaat weer in (alleen SPROEIEN, niet zuigen). 
Houd het vloermondstuk boven een lege emmer en druk de 
sproeiknop op de handgreep in tot de zuiver watertank leeg is.  

13. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact 
en droog het apparaat na met een doek. Klaar!

Stofferingsreiniging -
zo werkt het:
(ook voor autostoelen en matrassen)

1. Reinig het te reinigen oppervlak vooraf grondig met 
een stofzuiger. 

2. Behandel verontreinigde plekken of vlekken met  
de daarvoor bedoelde CleanXpert® voorreiniger. 

3. Meng CleanXpert® stofferingsreiniger met warm 
water, zoals aangegeven in de doseeraanwijzingen  
op het etiket. 

4. Giet het mengsel in de zuiver watertank van het 
apparaat. 

5. Koppel de slang met de handsproeier aan het apparaat 
en controleer of de slang goed is aangesloten. 

6. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact 
en zet het apparaat aan. 

7. Wanneer de knop op de handgreep van de sproeier 
wordt ingedrukt, wordt het reinigingsmengsel diep 
in het materiaal gesproeid. Vuildeeltjes worden 
losgemaakt en direct opgezogen. 

8. Behandel het oppervlak in banen. Sproei steeds  
in achterwaartse richting en laat het apparaat  
tegelijk zuigen. 

9. Zet het apparaat uit wanneer het oppervlak gereinigd is. 

10. Maak de handsproeier los van de slang, steek de 
slangopening in de zuiver watertank, schakel het 
apparaat in (alleen ZUIGEN, niet sproeien) en zuig 
het overgebleven schoonmaakmengsel uit de zuiver 
watertank. Schakel het apparaat uit en leeg de 
vuilwatertank met de hand. 

11. Monteer de handsproeier weer aan de slang. 

12. Giet vervolgens 1 liter schoon water in de zuiver 
watertank en schakel het apparaat weer in (alleen 
SPROEIEN, niet zuigen). Houd de handsproeier  
boven een lege emmer en druk de sproeiknop op  
de handgreep in tot de zuiver watertank leeg is.  

13. Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het 
stopcontact en droog het apparaat na met een doek. 
Klaar!

Checklist voor het 
terugbrengen van  
de tapijt-dieptereiniger:

APPARAAT SPOELEN 
MET SCHOON WATER.
(zie punt 12 in de handleiding)

DE STEKKER UIT HET  
STOPCONTACT TREKKEN.

DE VUIL- EN ZUIVER 
WATERTANK LEGEN EN 
REINIGEN.

DE VUIL- EN ZUIVER 
WATERTANK NADROGEN 
MET EEN DOEK.

ZUIGSLANG EN SPROEISLANG 
BEIDE LOSMAKEN VAN DE  
HANDGREEP EN HET APPARAAT.

MACHINE EN TOEBEHOREN  
CONTROLEREN OP VOLLEDIGHEID:

• VLOERMONDSTUK  
AANWEZIG

• HANDSPROEIER AANWEZIG
• WITTE VUILWATER EMMER 

IN APPARAAT GEPLAATST
• TRANSPARANTE AFDEK-

KING AANGEBRACHT  
OVER VUILWATERTANK

HUUROVEREENKOMST EN 
EVT. ONGEOPEND SCHOON-
MAAKMIDDEL MEENEMEN 
VOOR TERUGNAME.

DATUM VOOR DE VOLGENDE 
REINIGING MET CLEANXPERT®  
NOTEREN: TEN MINSTE  
EENMAAL PER JAAR
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Reinigen als  
een professional

 INTENSIEVE DIEPTEREINIGING 

ONTZIET TAPIJTVEZELS 

PROFESSIONELE REINIGING 

EENVOUDIG TE BEDIENEN

STAP 4

STAP 5

STAP 7

STAP 4

STAP 5

STAP 7

Tapijt- 
reiniging

Stofferings- 
reiniging

Toepassingsvideo's:

TOEPASSING
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Het gaat heel 
gemakkelijk!

Alle componenten zijn op elkaar 
afgestemd voor optimale resultaten. 
Zo bent u verzekerd van een grondige 
dieptereiniging.

ALLES W
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Dieptereiniging van:

erna

TAPIJTEN STOFFERING

AUTOSTOELEN MATRASSEN

ervoor

VOORREINIGER BEPALEN

PROFESSIONELE 
MACHINE HUREN

Huur de tapijt-
dieptereiniger. Alleen 
stofzuigen is niet 
genoeg tegen vlekken 
en verontreinigingen 
die in de loop der tijd 
achterblijven in elk 
tapijt. Zelfs de sterkste 
stofzuiger kan deze 
diepe verontreinigingen 
niet helemaal 
verwijderen.

PROFESSIONELE TAPIJTREINIGER HUREN

REINIGINGSM
IDDEL

stralend schoon 
aangenaam zacht 

fris geurend

De professionele 
machine!
- gemakkelijk mee te nemen in de kofferbak
- eenvoudige bediening
- sterke vuiloplossende werking
- grote zuigkracht

Vlekbescherming
CleanXpert® tapijtreiniger en stofferings-
reiniger beschermen het behandelde 
oppervlak tegen nieuwe verontreinigingen. 
Zo blijven uw tapijten en textiel langer schoon.
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VUIL LOSMAKEN 
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SPROEIEN

ZUIGEN

HOOFDREINIGER KIEZEN

“Onze gasten dachten dat we een nieuw tapijt hadden gekocht! 
Twee dagen voor het bezoek hebben we de tapijt-dieptereiniger 
gehuurd en daarmee ons hoogpolige tapijt behandeld, dat al een 
paar vlekken had. Dat is nu weer als nieuw, alle verontreinigingen 
zijn verdwenen. Ongelofelijk! En de hele kamer ruikt zo fris.  
Dat geeft echt een goed gevoel!”  

“Opmerkelijk hoeveel vuil er nog uit het tapijt kwam, hoewel ik 
regelmatig stofzuig.” 

“Deze professionele machine sproeit diep in de vezels van het 
tapijt en laat de pool rechtop staan. Het resultaat is een weer 
stralend, mooi tapijt. Zo kon ik een paar honderd euro voor  
nieuwe vloerbedekking besparen.” 

Dit zeggen klanten over 
CleanXpert ®:

Voor iedere soort reiniging 
de juiste oplossing:

STOFFERINGSREINIGER
speciale reiniger voor machinale toepassing 
om oppervlakken op milde wijze op te frissen  
en te verzorgen. Optimaal voor:  
STOFFERING · MATRASSEN · AUTO

TAPIJTREINIGER
Speciale reiniger met diepteformule voor 
machinale toepassing verfrist, verwijdert 
nare geurtjes en beschermt. Optimaal voor:  
TAPIJTEN

SPORENVERWIJDERAAR
Voorreiniger voor zwaar belaste gebieden  
met looppaden, vet- en smeerresten, schoen-
smeer en cosmetica. Optimaal voor:  
TAPIJT · STOFFERING · AUTO

Voorreiniger

Hoofdreiniger

Vlekken raadgever:

Voor succesvolle verwijdering wordt een machinale dieptereiniging van het gehele oppervlak met 
CleanXpert® tapijtreiniger resp. CleanXpert® stofferingsreiniger aangeraden. 

Let voor gebruik op het volgende: Controleer het te bewerken materiaal op een onopvallende plaats 
op kleurechtheid en geschiktheid. Breng hiertoe een kleine hoeveelheid aan, laat het kort inwerken 
en dep daarna met een doek. Als er een verkleuring of een ander ongewenst effect optreedt, gebruik 
het product dan niet.

De CleanXpert® reinigingsproducten laten geen resten achter  
die schadelijk zijn voor de gezondheid van mens of dier.

Dealers

BEHANDELING MET

Sporen-
verwijderaar

Vlekken-
verwijderaar

Urine
verwijderaar

Geur-
verwijderaar

As

Bier

Potlood

Bloed

Boter/margarine

Cola

Dressing

Ei

IJs

Braaksel

Ontlasting

Verf

Vet

Honing

Koffie

Ketchup

Jam

Ballpointinkt

Lak

Loopsporen 

Make-up

Margarine

Marmelade/gelei

Mayonaise

Melk

Olie 

Rode wijn

Vruchtensap

Chocolade

Schoencrème

Zweet 

Saus 

Thee

Inkt

Urine

VLEKKENVERWIJDERAAR
Voorreiniger voor het verwijderen van 
hardnekkige voedselvlekken (bijv. cola,  
koffie, ketchup, chocolade enzovoort),  
olie en vet. Optimaal voor:   
TAPIJT · STOFFERING · TEXTIEL · AUTO

URINEVERWIJDERAAR
Voorreiniger voor het verwijderen van hechtende 
lichaamsvloeistoffen zoals zweet, bloed, urine  
en ontlasting. Optimaal voor:   
TAPIJT · STOFFERING · MATRASSEN · 
TEXTIEL · AUTO

GEURVERWIJDERAAR
Geurverfrisser om onaangename geurtjes van 
bijvoorbeeld rook, schimmel, zweet, braaksel  
en urine te verwijderen. Optimaal voor:   
TAPIJT · STOFFERING · MATRASSEN · 
TEXTIEL · AUTO
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