SKÖTSELANVISNING
1.1 Olika mattfibrer
Sisal, viskos, ull och jakhår är alla naturfiber. Strukturen i
dessa golvmaterial kan därför vara något oregelbunden.
Även infärgade fibrer kan variera något i nyans. Detta
innebär att mattor som levererats vid olika tidpunkter
kan uppvisa olika färgnyanser. Kännetecknande är även
känslighet vid skillnader i temperatur och förändring i
luftfuktighet.
Sisal som är en kaktusfiber, krymper vid hög luftfuktighet och utvidgas vid torrt inomhusklimat. När det gäller
ull, jak, polyester och polyamid sker ingen märkbar
förändring på grund av fukt eller vatten. Viskos, som är
en cellulosafiber, är däremot väldigt känslig mot vatten
och ger i obehandlat tillstånd omedelbart upphov till
fula fläckar vid kontakt med vätskor. Våra viskosmattor
är fabriksimpregnerade vilket ger en något längre tid att
torka upp utspilld vätska, men dessa är också känsliga
mot vätska.
Polyamid och polyester är konstfibrer som kännetecknas av att de är luddfria och lätta att infärga vilket gör
att färgerna blir väldigt vackra. Urvalet av färger är också
större jämfört med en matta som är tillverkad i naturfiber. Våra konstfiber kvalitéer är också slitstarka och är
enkla att tvätta och hålla rena. Mattor av polyamid och
polyester kan över tid förlora en del av sin glans, men
om det finns möjlighet att rotera mattan så jämnas
effekten ut.
Infärgade mattor är aldrig helt färgfasta. Man bör därför
undvika kontakt med solljus i så stor utsträckning som
möjligt. Även vid alltför intensiv fläckborttagning kan
färgförändringar uppträda. Mer information om fläckar
finns under stycket Fläckborttagning i skötselanvisningarna. Det är allmänt accepterat att naturfiberbeläggningar kan uppvisa s.k. ”bowing” dvs. att vissa ränder
går i en båge. Detta kan betyda att bandkanten ibland
inte följer mönstret på mattan alternativt att mattan
inte blir helt rektangulär.

1.2 Impregnering
Våra mattor kan innan leverans impregneras med
ett impregneringsmedel. Denna behandling gör det
svårare för smuts och vätska att tränga in i fibrerna.
Detta medför i sin tur att fläckborttagning underlättas.
Vi kan dock trots behandlingen inte garantera att alla
fläckar går bort. Mer information om fläckar finns under
stycket Fläckborttagning. Matta som lagts heltäckande
kan direkt efter inläggning impregneras. Kontakta oss
för mer information. Våra viskosmattor impregneras i
vår ateljé innan leverans.
1.3 Intrycksmärken
En textil matta uppvisar efter hand nästan alltid intrycksmärken från möbler, vilka ibland kan upplevas
besvärande, om man t ex möblerar om eller flyttar
möblerna. Vissa går efter en längre tid tillbaka medan
andra intrycksmärken aldrig försvinner. Ibland kan mattor som levereras ha ett bredare intrycksmärke som går
över hela mattans bredd. Dessa försvinner dock efter
kortare tid.
1.4 Tips och trix
Om mattans hörn börjar stå upp p.g.a. ”ofrivilliga
sparkar” bör man böja hörnen åt motsatt håll för att
motverka detta. Om mattans bandkant vid leverans inte
är helt slät kan man dimspraya lätt med vatten så att
bandet drar ihop sig. Detta tillvägagångssätt kan dock
inte användas på mattor tillverkade av viskos.
Observera att riktigt grova mattor inte alltid kan få
en helt slät bandkant. Ibland kan man med fördel
använda ett strykjärn på bandkanten eller mattans
ovansida för att bli kvitt spänningar och rynkor. Detta
tillvägagångssätt kan dock inte användas på mattor
tillverkade av viskos.
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2.2 Dammsugning
Vanlig dammsugning är normalt sett tillräcklig. Baksidan
på beläggningen hindrar smuts från att tränga igenom.
Vid våt rengöring av undergolv ska avpassade mattor
helt avlägsnas och inte läggas tillbaks förrän golvet är
helt torrt.
Observera att vi avråder från användning av robotdammsugare då vi sett att dessa kan skada både
matta och kantning.
2.3 Vattentvätt
2.3.1 Mattor av ull och syntetmaterial
Vi rekommenderar regelbunden tvätt av de mattor som
är tillverkade av ull eller syntetmaterial. Kontakta en specialist på just tvätt av mattor för att inhämta ytterligare
råd och anvisningar.
2.3.2 Mattor som helt eller delvis är tillverkade
av sisal eller lin
Mattor som är helt eller delvis tillverkade av sisal, lin eller
sjögräs går inte att tvätta med vatten eftersom fibrerna
krymper respektive expanderar. Kantband av lin eller
bomull reagerar likartat och vilket skapar spänningar i
materialet vid kontakt med större mängder vatten.
2.3.3 Mattor som är tillverkade av viskos
Mattor som är tillverkade helt eller delvis av viskos får
vid vattenkontakt fula fläckar som inte går att avlägsna.
2.4 Kemtvätt
Vi avråder generellt sett från kemtvätt av våra mattor.

Blöta fläckar: Använd ljummet vatten och en droppe On
the Spot tvättmedel (till varje matta medföljer en flaska).
Använd en mjuk svamp eller vit handduk och badda
fläcken med lösningen utan att dränka mattan. Arbeta
inåt mot fläckens mitt hela tiden så att fläcken inte blir
större. Vrid ur svampen, badda och försök att få upp så
mycket som möjligt av den lösta fläcken. När fläcken
förefaller vara borta repeteras proceduren med enbart
vatten.
Observera att så länge som det löddrar från mattan
finns det tvättmedel som bör sköljas bort, eftersom
mattan annars kommer att dra till sig smutsen just på
denna fläck.
Ingrodda fläckar: För svåra ingrodda fläckar som inte går
att avlägsna med ovanstående metod kan On the Spot
användas koncentrerad. Applicera då medlet direkt på
fläcken och låt verka i ca 15 minuter. Använd därefter
rent ljummet vatten och en mjuk svamp och badda
fläcken utan att dränka mattan för att avlägsna tvättmedlet. Vrid ur svampen, badda och försök att få upp
så mycket som möjligt av den lösta fläcken. Om fläcken
inte går bort i sin helhet efter ett försök repeteras proceduren genom att på nytt applicera koncentrerad On
the Spot på fläcken och låt verka i 15 min. Gnugga inte
eftersom detta kan ge upphov till synliga skillnader i
struktur och färg när fläcken väl är borta.
Observera att så länge som det löddrar från mattan
finns det tvättmedel som bör sköljas bort, eftersom
mattan annars kommer att dra till sig smutsen just på
denna fläck.
2.5.2 Mattor som är tillverkade helt eller
delvis av sisal eller lin
Blöta fläckar: Använd ljummet vatten och en droppe On
the Spot tvättmedel (till varje matta medföljer en flaska).
Använd en mjuk svamp och badda fläcken med lösningen. Var extremt återhållsam med mängden vätska
som används i detta moment eftersom mattans fibrer
förändras negativt av kontakt med för mycket vätska.
Arbeta inåt mot fläckens mitt hela tiden så att fläcken
inte blir större.
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Tänk på att alltid skapa rejäla avtorkningszoner eftersom detta är den åtgärd som är absolut viktigast för att
ge mattan så lång livslängd som möjligt. Använd både
skrapgaller och absorberande mattor för bästa resultat.

Ingrodda fläckar: För svåra ingrodda fläckar som inte går
att avlägsna med ovanstående metod kan On the Spot
användas koncentrerad. Applicera då medlet direkt på
fläcken och låt verka i ca 15 minuter. Använd därefter
rent ljummet vatten och en mjuk svamp och badda
fläcken. Var extremt återhållsam med mängden vätska
som används i detta moment eftersom mattans fibrer
förändras negativt av kontakt med för mycket vätska.
Vrid ur svampen, badda och försök att få upp så mycket
som möjligt av den lösta fläcken. Om fläcken inte går
bort i sin helhet efter ett försök repeteras proceduren
genom att på nytt applicera koncentrerad On the Spot
på fläcken och låt verka i 15 min. Gnugga inte eftersom
detta kan ge upphov till synliga skillnader i struktur och
färg när fläcken väl är borta.
Observera att så länge som det löddrar från mattan
finns det tvättmedel som bör sköljas bort, eftersom
mattan annars kommer att dra till sig smutsen just på
denna fläck.
2.5.3 Mattor som är tillverkade av viskos
Mattor som är tillverkade helt eller delvis av viskos får
vid kontakt med vatten fula fläckar som inte går att
avlägsna. Dock är våra viskoskvalitéer fabriksimpregnerade vilket ger ett skydd under någon extra minut innan
vätskan tränger in i fibern.

2.6 Kantband tillverkade av lin eller bomull
Blöta fläckar: Använd ljummet vatten och en droppe On
the Spot tvättmedel (till varje matta medföljer en flaska).
Använd en mjuk svamp och badda fläcken med lösningen. Var extremt återhållsam med mängden vätska som
används eftersom kantbanden krymper vid kontakt
med för mycket vätska. Arbeta inåt mot fläckens mitt
hela tiden så att fläcken inte blir större. Vrid ur svampen,
badda och försök att få upp så mycket som möjligt
av den lösta fläcken. När fläcken förefaller vara borta
repeteras proceduren med enbart vatten.
Ingrodda fläckar: För svåra ingrodda fläckar som inte
går att avlägsna med ovanstående metod kan On the
Spot användas koncentrerad. Applicera då medlet
direkt på fläcken och låt verka i ca 15 minuter. Använd
därefter rent ljummet vatten och en mjuk svamp och
badda fläcken. Var extremt återhållsam med mängden
vätska som används eftersom kantbanden krymper vid
kontakt med för mycket vätska. Vrid ur svampen, badda
och försök att få upp så mycket som möjligt av den lösta
fläcken. Om fläcken inte går bort i sin helhet efter ett
försök repeteras proceduren genom att på nytt applicera koncentrerad On the Spot på fläcken och låt verka
i 15 min. Gnugga inte eftersom detta kan ge upphov till
synliga skillnader i struktur och färg när fläcken väl är
borta.
Observera att så länge som det löddrar från kantbandet finns det tvättmedel som bör sköljas bort,
eftersom mattan annars kommer att dra till sig
smutsen just på denna fläck.
Våra tester har visat att On The Spot är verkningsfull på
många fläckar, men vi kan dock inte garantera att alla
fläckar försvinner efter användning av medlet.
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Vrid ur svampen, badda och försök att få upp så mycket
som möjligt av den lösta fläcken. När fläcken förefaller
vara borta repeteras proceduren med enbart vatten. Var
extremt återhållsam med mängden vätska som används
i detta moment eftersom mattans fibrer förändras negativt av kontakt med för mycket vätska.

