
 

 

Daglig städning 
Bra mattvård fodrar regelbunden dammsugning. 
Dammsugning är ett nödvändigt steg för att erhålla en god mattvårdsstandard. Den mesta 
smutsen som finns i mattor är torr smuts. Regelbunden dammsugning tar bort den lösa 
smutsen och förhindrar allvarlig nedsmutsning och slitage. 
Områden med hård trafik behöver dammsugas dagligen. 
Områden med lätt trafik bör dammsugas efter behov men minst en gång per vecka. 
Den effektivaste rengöringen får man om man använder borstvalsdammsugare 
. 
Fläckborttagning  
Fläcksökning och borttagning bör göras dagligen. 
Bra mattvård fordrar omedelbar fläckborttagning, använd ett pH-neutralt medel. 
Fläckborttagning är oftast det mest försummade steget i mattvård. 
(OBS Innan ett fläckborttagningsmedel används för första gången så testa färgäktheten på en 
mindre dold yta.) 
Bruksanvisning: 
1. Ta bort fläckar så snabbt som möjligt. 
2. avlägsna så mycket av fläcken som möjligt med en ren och vit absorberande duk eller 

papper 
3. Spreja på fläckborttagningsmedlet och skrapa försiktigt med den trubbiga sidan på en 

kniv. Arbeta hela tiden mot mitten av fläcken så att den inte sprider ut sig. 
4. borsta eller skrubba inte på fläcken, detta kan skada fibrerna. 
5. sug upp med en ren vit duk eller papper. 
6. om nödvändigt, gör om enligt punkt 3, 4 och 5 tills fläcken är borta. 
7. skölj med rent vatten och sug upp.  
  
 
Periodiskt underhåll djuprengörande metod 
Smutsupplösning och extraktionsrengöring 
Smutslösning sker alltid före extraktionrengöringen. 
Extraktionsrengöring för tungt trafikerande områden görs 2 ggr per år i mindre trafikerande 
områden sker det efter behov. 
Smutsupplösning är den metod som används innan extraktionsrengöringen för att lösa upp fet 
smuts i gångstråk. 
Extraktionsrengöring djuprengör och sköljer ur tvättmedelsrester som blivit kvar efter andra 
rengöringsätt. 
Bruksanvisning: 
1. Dammsug noga och ta avlägsna fläckar. 
2. Spreja ut lösningen på hårt smutsade ytor och gångstråk.  
3. Låt lösningen verka i 5 minuter. 
4. Extraktionsrengör mattan innan den torkar.  
 
 
 
  
 
 
 
 


