Skötselanvisning

Ver 62-18-06

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:
Maskintvätt 30°

Allmän skötsel:
Regelbunden dammsugning. Skaka aldrig. Intorkade fläckar är oftast mycket svåra att få bort och måste för bästa
resultat behandlas direkt.
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 neutral tvållösning. 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.
Tvättråd:
Förutsatt att tvättmaskinen är tillräckligt stor maskintvätt 30°C (annars handtvätt) med vanligt tvättmedel och tillsätt
alltid tvättsalt om mattan inte är enfärgad ljus eftersom färgade mattor alltid har lite överskottsfärger så undviker du
att vita partier i mattan missfärgas. Färgerna behåller dessutom sin lyster mycket bättre om du tillsatt tvättstalt.
Kort centrifugering. Rulla hårt för att pressa ut vecken. Häng i långsidan för dropptorkning.Tänk på att om du vill
behålla mattans fräschhet är alltid handtvätt att föredra eftersom mattan håller formen bättre och särskilt viktigt är
detta om mattan innehåller mycket mättade färger. I vecken som blir när man knölar in den i tvättmaskin uppstår
nästan alltid en viss flammighet som naturligtvis jämnas ut med antalet framtida tvättar. Häng i långsidan för
dropptorkning.
Högtryckstvätt kan även användas med lågt tryck.
Viktigt!
Om du torkar mattan i torktumlare eller torkskåp får temperaturen aldrig överstiga 30° C.

