
Kåbe Coral

Vi
 fo

rb
eh

ol
de

r o
ss

 re
tte

n 
til

 å
 g

jø
re

 e
nd

rin
ge

r.

V E D L I K E H O L D S R Å D

Her finner du vedlikeholdsråd om våre tekstilmatter. Tekstiltepper er enkle  
å lage vedlikehold og hold deg frisk i lang tid hvis du har faste rutiner for  
rengjøring og omsorg. Vi gir deg gjerne tips og råd!

Daglig rengjøring
Tørr skitt må fjernes minst en gang om dagen. Det gjøres mest effektivt ved bruk av støvsuger med  
mekanisk styrt børste eller støvsuger med motordrevet roterende børste som tilbehør. Støvsug langsomt 
og i alle retninger over matten for å få full effekt av kombinasjonen av støvsuging og børsting.

Flekkfjerning
Tørk forsiktig vekk søl fra overflaten med en grov skrape. Fjern det som er igjen av sølet med anbefalt 
flekkrengjøringsmiddel for matter (med polyamidluv) og skyll med rent vann. La tørke. I tungt trafikkerte  
områder er det nødvendig med ekstra vedlikehold for å fjerne konsentrert overflateskitt og slippe 
 merker etter gangtrafikk. Om vinteren anbefales det også å bruke et middel som bryter ned saltet  
som følger med snø og slaps.

Planmessig vedlikehold
Med jevne mellomrom skal mattene behandles med dypere rengjøringsprosesser, såkalt sprayekstrak-
sjon. Da fjernes skitt fra luvbasen og overflatestrukturen gjenopprettes for å optimere funksjonen som 
skittbarriere. Faktorer som type og mengde trafikk samt hvor effektiv den daglige og regelmessige ren-
gjøringen er, avgjør hvor ofte denne dyprengjøringen må utføres. Rengjøringen kan gjøres enten med 
en sprayekstraksjonsmaskin en spray- og børstemaskin med 3-i-1-funksjon. Når våtrengjøring ikke er 
mulig, er pulverrengjøring den beste løsningen. Løse matter skal spyles med vannslange og kostes rene 
med jevne mellomrom.

Pulvervask
Med denne metoden brukes en fuktig blanding som impregneres med vann, rengjøringsmiddel og 
ufarlig løsemiddel..

Ekstraksjon med sylindriske børster
Med denne metoden brukes også maskiner med motroterende børster, men her børstes en av de løs-
ningene vi anbefaler for matterengjøring ned i luven og det skitne vannet føres rett tilbake i maskinen.
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