
Skötselanvisning

Var rädd om din nya matta och läs därför noga igenom denna skötselanvisning och ha den gärna lättillgänglig om olyckan 
med spillda fläckar skulle vara framme.

Ver 30-18-06

För denna matta har vi följande informaton & skötselråd:

Plantvätt. Spolas med 20° vatten. Milt tvättmedel.

Allmänt:
Regelbunden dammsugning. Skaka aldrig. En nyinköpt röllakan är oftast bubblig under första månaderna, vilket 
dock med tiden försvinner. Indiska röllakan fibrar alltid av sig och lämnar fint damm/sand under mattan. Detta har 
dock ingen skadande inverkan på underliggande golv.

Fläckar:
Behandlas omedelbart! Vattenlösliga fläckar: Sug i första hand upp så mycket som möjligt med disktrasa. Försök 
därefter att med ljummet vatten och diskmedel (mycket låg dosering) lösa upp fläcken. Skölj ur genom att badda 
den fuktiga disktrasan ofta. Om fläcken är för stor som ex vis en kopp kaffe tar Du mattan till duschen eller liknande 
och spolar rikligt med kallt vatten och maserar in fläcken med med låg dosering av diskmedel. Skölj ordentligt. 
Fettfläckar: typ smör, färgkritor, skokräm o s v löses bäst upp med lösningsmedel på en vit trasa. Kontrollera först 
på en undanskymd plats att färgerna tål denna behandling.

Tvätt:
Lämnas till en auktoriserad matt-tvätt och säg särskilt till om plantvätt oavsett vilken tvättsymbolmärkning mattan 
har (tyvärr ofta felmärkt från leverantören).
Röllakan och handvävda ullmattor kan även tvättas med kallt vatten och milt tvättmedel. Skura med mjuk 
panelborste  båda sidorna och skölj därefter väl.
Häng upp mattan på en grov stång eller liknande för dropptorkning. Ta ned mattan när den slutat att droppa men är 
fortfarande fuktig. Rulla den hårt och låt den ligga rullad i några timmar för att pressa ut alla bubblor. Häng därefter 
upp den för att torka klart.
Den gamla metoden att tvätta mattan på bryggan är fortfarande den enklaste och bästa metoden. Kallvattenslang 
och altan- eller tvättstugegolv fungerar också utmärkt. Högtryckstvätt kan även användas med lågt tryck.

De första veckorna efter tvätt är mattan något bubblig, vilket dock försvinner efter någon veckas användning.


