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allmänna råd

Det bästa sättet att sköta en matta är att man ser till att den inte blir smutsig.
Det gör man genom att ordna lämpliga avtorkningsmattor vid ytterdörren.
Tänk på att anpassa mattans färg och kvalité till dess ändamål.
Tryckmärken efter möbler som flyttats återgår delvis efter avlastning. Detta
kan påskyndas genom att dammsuga med lilla munstycket för att dra upp
luggen. Hjälper inte detta kan man testa att lätt fukta med varmt vatten samt
mjuk borstning för att få upp den intryckta luggen
ull: Var medveten om att din ullmatta luggar av sig mycket i början. När mattan är ny kan det förekomma överskottsull som sakta lösgörs och kommer upp
till ytan. För rengöring av ullmattor rekommenderar vi att badda med mineralvatten istället för vanligt vatten. Undvik blekmedel eller andra produkter som
riskerar att påverka ullmattans färg. Fläckar från naturliga färgämnen som te
och kaffe, kommer gradvis att försvinna under påverkan av ljus.
sisal: Sisalmattor tål inte vatten, det blir vattenringar och mattan kan bubbla
upp. Var därför försiktig vid fläckborttagning.

Ta bort spill och fläckar så fort som
möjligt.
Gnugga aldrig när du försöker ta
bort en fläck. Du riskerar bara att
fläcken sprider sig. Badda fläcken
och sug upp med torr trasa.
Maskintvättning bör ske så ofta att
mattan aldrig upplevs som smutsig.
Olika mattor kräver olika metoder
för rengöring.
Ta kontakt med professionellt företag
för matttvätt som kan ge dig råd och
hjälp t ex Ångtvättbilen som finns
runt om hela landet.
ta bort fläck
Torka först upp fläcken med hushållspapper. Badda därefter den torra fläcken
med ljummet vatten och sug upp med
en torr trasa. Räcker inte detta, upprepa
proceduren och tillsätt lite diskmedel. Är
fläcken intorkad så försök dammsuga eller skrapa loss smutsen först. Borsta upp
mattluggen där fläcken har suttit medan
mattan fortfarande är fuktig. Använd

gärna en hårfön på svag värme då återfår
fibrerna lättare sin form. För sisalmattor
ska man bara fukta trasan och badda
torrt, då de ej tål vatten i någon större
mängd.

4. Efterbehandla med rent vatten. Sug
upp och borsta upp mattluggen och torka
genom att använda hårfön på svag värme
då återfår fibrerna lättare sin form.
typ av fläck: Stearin, tuggummi

är fläcken fortfarande kvar,
gå vidare med fläckborttagningsmedel enligt beskrivning:
typ av fläck: Mat- och dryckesfläckar,
vin och kaffe.
åtgärd: Vanish Oxi Action Powerspray
för Soffa & Matta alternativt annat
proffsigt rengöringsmedel är allt du
behöver för att ta bort fläckar från
dina mattor. OBS! Prova alltid på en
dold yta av mattan för att kontrollera
färgbeständigheten. Låt testytan torka
helt innan du granskar den. Om testytans färg förändras ska du inte använda
produkten på resten av mattan.
1. Spraya Vanish Oxi Action Powerspray
Soffa & Matta direkt på fläcken och
badda försiktigt.

åtgärd:
1. Dammsug mattan runt fläcken.
2. Kyl ner fläcken med kylspray eller med
isbitar i en plastpåse.
3. Hacka sönder stearinet/tuggummit
och lyft upp det. Droppa försiktigt lite
lösningsmedel på ytan. Vänta någon
minut och lyft sedan upp återstående
stearin/tuggummi. Avlägsna eventuella
rester med en vit trasa som fuktats med
lösningsmedel.
typ av fläck: Asfalt, färgkritor, läppstift,
olja, skokräm, smör, sot.
åtgärd:
1. Skrapa försiktigt (vid sot dammsug)
bort så mycket som möjligt av fläcken.

2. Låt sprayen verka 1-5 minuter och följ
sedan instruktionerna på förpackningen.

2. Fukta en vit trasa med lösningsmedel.
Badda fläcken och sug upp. Upprepa
förfarandet.

3. Svåra fläckar kan kräva två
behandlingar.

3. Skölj noga ur den upplösta fläcken
tills allt fläckborttagningsmedel är borta.
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regelbunden rengöring
Dammsug din matta regelbundet,
ett par gånger i veckan. Håll borsten
uppfälld, eftersom borsten kan slita
på mattan och kantningen.

