
 
 

DÖŞEMELİK KUMAŞ ÜRÜNLER BAKIM ve TEMİZLEME TALİMATI 
 
 

Kumaş seçiminde renk ve desenin yanında, kullanışlı ve dayanıklı olması da önem taşır.  

Dayanıklılığı sağlamada en önemli faktör kumaşın bakımıdır.  

Özellikle yanlış malzeme ile yapılan temizlik, önerilen kurallara dikkat edilmeden yapılan bakım kumaşın ömrünü 
kısaltır. 

 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 
 
 Çamaşır suyu gibi ağartıcı maddeleri kullanmayın.  

 
 Kumaşı çok fazla ıslatarak ya da çok fazla güç uygulayarak 

temizlemeyin. 
 
 Koltuğunuzun direkt güneş ışığına maruz kalmasını önleyin. 
 
 Koltuğunuzu aşırı nemli ya da aşırı tozlu ortamlarda 

bırakmayın. 
 
 Üzerinde ‘Kuru Temizleme Yapılabilir’ ibaresi yoksa kuru temizleme yaptırmayın. 
 
 Koltuk temizleme işlemi için halı yıkama makinesi kullanmayın. 
 
 Koltuğunuzu kurutmak için ütü kullanmayın. 
 
 Koltuğunuzu soba ya da elektrikli ısıtıcı gibi ısı kaynaklarından en az bir metre uzakta konumlandırın. 
 
 Koltuk üzerine aşırı sıcaklığa sahip herhangi bir cisim koymayın. (Ütü gibi.) 
 
 
DÖŞEMELİK KUMAŞ BAKIMI 
 
Döşenmiş kumaşların temizliği, düzenli olarak hafifçe tozunu almak 
suretiyle yapılır.  

Kirleri yok etmek için doğal sabun tercih edin, toz deterjan veya 
klorlu maddeler kullanmayın. 

Lekeyi yok etmek için, doğal sabun kullanın; silme sırasında kumaşı 
fazla ıslatmamaya ve hırpalamamaya özen gösterin.  

Havlı kumaşlarda, kullanımdan dolayı havlar bir yöne doğru yatabilir 
ve kumaşta renk farkı varmış gibi algılanabilir. Bu durumun kumaş 
kalitesiyle bir ilgisi olmayıp kumaş yapısının tabii bir sonucudur.  

Farklı üretim tarihli kumaşlarda renk tonu farklılıkları olması normaldir. Ürüne ek bir parça istendiğinde veya kumaş 
herhangi bir sebeple değiştirildiğinde, eski ve yeni kumaş arasında renk tonu farklılıkları olabilir.  



Kadife Kumaş Kullanımı ve Temizlik Talimatı 
 
 Kadife kumaşları tırnaklamayın. Ucu sivri ve kesici aletlerle 

müdahale etmeyin.  
 

 Kadife kumaşlarda örgü ve apre özelliğinden dolayı çözgü-atkı 
yönüne olmak üzere iki ayrı hav yönü oluşabilir. Kumaş 
kullanımında buna dikkat edin.  
 

 Kumaşa kesinlikle sıcak ütü uygulamayın. 
 

 Kumaşların temizlik işleminde yoğun su temasından kaçının. 
Temizleme işlemini sabun köpüğü ile yumuşak sünger veya 
bez ile yapın.  
 

 Dökülen sıvı maddeleri, emici bir bez veya kağıt havlu ile 
emdirerek temizleyin. 

 
Keten Dokulu-Şönil Kumaş Kullanımı ve Temizlik Talimatı  
 

 Kumaşları direkt ısı veren elektrikli ısıtıcı, infared ısıtıcı veya 
katı yakıt sobası vb. cihazlardan uzak tutun.  
 
 Ürününüzün üzerine leke yapabilecek herhangi bir madde 
(su, çay, yiyecek maddeleri vs.) dökülmesi durumunda hemen 
müdahale edin. 
 
 Kumaşların temizlik işlemlerinde yoğun su temasından 
kaçının. Temizleme işleminde sabun köpüğü ile yumuşak bir 
sünger veya bez ile yapın.  
 
 Dökülen sıvı maddeleri, emici bir bez veya kağıt havlu ile 
emdirerek temizleyin.  
 
 Silme hareketini nazik ve dairesel hareketler ile yapın. 
Lekenin dağıtılmaması için dairesel hareketlerin dıştan içeri 
doğru yapılması tavsiye edilir.  

 
 Temizleme işlemi bitince, lekenin yanları da aynı nem seviyesine gelinceye kadar nemli bez ile silin.  
 
 Kumaş üzerine dökülen çay kahve gibi leke oluşturacak sıvıları anında, emici kumaş veya kağıt havlu ile dökülen 

yüzeyden uzaklaştırın. 
 
 
Önemli Not: Burada verdiğimiz temizlik bilgileri tavsiye niteliğindedir. Tüm kumaşlarda ve lekelerde aynı sonucu 
vermeyebilir. Evde temizleyemediğiniz lekeler için lütfen uzman temizlik şirketlerine başvurun.  
 


