VIKTIG MATERIALINFORMATION!
1. ALLMÄN INFORMATION

2. BANDKANTER

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.

I vårt sortiment finns band tillverkade av lin eller bomull.
Våra band är av hög kvalitet och har en tjocklek som
gör att mattans struktur i de flesta fall inte framträder
genom bandkanten. Banden är dessutom försedda med
dubbla stadkanter som gör att livslängden förlängs
kraftigt.

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 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
trots att de impregnerats.
Polyamid och polyester är konstfiber 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.

Som ett komplement till våra band av bomull och lin
erbjuder vi även en bandkant som vi döpt till MULTIEDGE. Denna är tillverkad av återvunnen lin, bomull och
polyester. Vi kan också utföra kantning med vår egen
DURALUX mockaimitation och ELMO skinn. Gemensamt
för de två sistnämnda bandkanterna är det exklusiva
utseendet samt det faktum att kanten inte smutsas ner
lika lätt som ett band av bomull eller lin. De kan också
enkelt våttorkas ifall de blivit smutsiga.

3. LANGETTER
Vi kan också erbjuda kantning med langett. Våra mattor
av ull kan langetteras med vår MULTILOC-langett eller
INVISILOC®-langett vilket är en är en diskret nästan osynlig langett. Denna kan även väljas som kantning på våra
övriga mattor i både offentliga lokaler som i hemmiljö.
Undvik att lägga den kantade mattan i utrymmen där
den utsätts för alltför starkt solljus eftersom mattan och
kanten då bleks.
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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.

