Skötselanvisning

Ver 40-18-06

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.

För denna matta har vi följande informaton & skötselråd:
Plantvätt. Spolas med 40° vatten. Milt tvättmedel.

Allmän skötsel:
Mattor med gummerad baksida kan missfärga underliggande plastgolv och bör ej läggas på särskilt ljusa golv om
du vill vara säker på undvikande av missfärgning.
Regelbunden dammsugning. Skaka aldrig. Häng inte ut latexbaksidan mot solen. För undvikande av uppstående
kanter måste en gummerad matta alltid rullas med rätsidan utåt. Golvet måste vara helt torrt innan mattan läggs på.
Intorkade fläckar är oftast mycket svåra att få bort och måste för bästa resultat behandlas direkt.
Vid rengöring av underliggande golv använd ej såpa.
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 40°C vatten och skura på fläcken med vanligt tvättmedel. 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:
Mattan tvättas enklast med ett speciellt mattvättaggregat (finns att hyra hos oss). Det går även utmärkt att lägga
mattan på tvättstugegolv, altan, brygga eller liknande och spola mattan rikligt med 40°C vatten tillsatt med vanligt
tvättmedel (ej såpa) och skura med en mjuk panelborste. Högtryckstvätt kan även användas med lågt tryck. Får ej
tvättas i kar eller tvättmaskin. Skölj ordentligt.
För undvikande av veckbildning torkas mattan helst plant eller på mycket grovt rör.

