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S KÖT S E L R Å D

Kåbe Coral
Här hittar du skötselråd kring våra textila mattor. Textilmattor är lätta att
underhålla och håller sig fräscha länge om man har regelbundna rutiner
för städning och skötsel. Vi ger dig gärna tips och råd!

Daglig rengöring
Det är viktigt att torr smuts avlägsnas minst en gång dagligen. Det gör du mest effektivt genom att
använda dammsugare med mekaniskt driven roterande borste eller dammsugare med motordriven
roterande borste som tillbehör. Dammsug långsamt och i alla riktningar över hela mattan för att få 
full effekt av kombinationen av dammsugning och borstning.

Fläckrengöring
Torka försiktigt bort spill från ytan med en trubbig skrapa. Behandla det som är kvar av spillet med
rekommenderat fläckrengöringsmedel för mattor (för golvbeläggning med polyamidlugg) och skölj 
med rent vatten. Låt torka. Starkt trafikerade områden kräver extra underhåll för att man ska få bort
koncentrerad ytsmuts och slippa märken efter gångtrafik. Vintertid rekommenderas det också att
använda medel som bryter ner saltet som följer med snö och slask.

Regelbunden rengöring
Vid regelbundna intervall ska mattor behandlas med djupare rengöringsprocesser, så kallad spray
extraktion. Då avlägsnas smuts från luggbasen och ytstrukturen återställs för att optimera dess
funktion som smutsbarriär. Faktorer som typ av och mängd trafik samt hur effektiv den dagliga och
regelbundna rengöringen är avgör hur ofta denna djuprengöring behöver utföras. Rengöringen kan
utföras antingen med en sprayextraktionsmaskin eller en spray- och borstmaskin med 3-i-1-funktion.
När våtrengöring inte är möjlig är pulverrengöring den bästa lösningen. Lösa mattor ska sprayas med
vattenslang och borstas rena med jämna mellanrum.

Pulvertvättning
Med den här metoden används en fuktig blandning som impregnerats med vatten, rengöringsmedel
och ofarliga lösningsmedel.

Med denna metod används också maskiner med motroterande borstar, fast här borstas en av de
lösningar vi rekommenderar för mattrengöring ned i luggen och det smutsiga vattnet förs direkt tillbaka
in i maskinen.

Vi förbehåller oss rätten till förändringar.t

Extraktion med cylindriska borstar

