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VEDLIGEHOLDELSESRÅD

Her finder du råd om vedligeholdelse af vores tekstile måtter. Tekstilmåtter er 
lette at vedligeholde og holder sig rene i lang tid, hvis man benytter sig af regel
mæssige metoder til rengøring og vedligeholdelse. Vi giver gerne tips og råd!

Daglig rengøring
Det er vigtigt, at tørt snavs fjernes mindst en gang om dagen. Det gør man mest effektivt ved at bruge 
en støvsuger med en mekanisk drevet roterende børste eller støvsuger med motordrevet roteren
de børste som tilbehør. Støvsug langsomt og i alle retninger over hele måtten for at få fuld effekt af 
kombi nationen af støvsugning og børstning.

Pletrengøring
Tør forsigtigt spild væk fra overfladen med en sløv skraber. Behandl det, der er tilbage af spildet, med 
et anbefalet rengøringsmiddel til måtter (til gulvbelægning med polyamidluv), og skyl med rent vand. 
Lad det tørre. Stærkt trafikerede områder kræver ekstra vedligeholdelse, for at man kan få koncentreret 
overfladesnavs væk og slipper for mærker efter gangtrafik. Om vinteren anbefales det også at bruge et 
middel, som nedbryder saltet, som følger med sne og sjap.

Regelmæssig rengøring
Med regelmæssige intervaller skal måtterne behandles med dybere rengøringsprocesser, såkaldt spray
ekstraktion. Derved fjernes snavs fra luvbunden, og overfladestrukturen genoprettes for at optimere 
dens funktion som smudsbarriere. Faktorer som typen af og mængden af trafik, samt hvor effektiv den 
daglige og regelmæssige rengøring er, afgør, hvor ofte der er brug for at udføre denne dybderengøring. 
Rengøringen kan udføres enten med en sprayekstraktionsmaskine eller en spray og børstemaski
ne med 3i1funktion. Når våd rengøring ikke er mulig, er pulverrengøring den bedste løsning. Løse 
 måtter skal sprøjtes med en vandslange og børstes rene med jævne mellemrum.

Pulvervask
Til denne metode bruges en fugtig blanding, som er blevet imprægneret med vand, rengøringsmiddel 
og ufarlige opløsningsmidler.

Ekstraktion med cylindriske børster
Til denne metode bruges også maskiner med kontraroterende børster, men her børstes en af de opløsninger,   
vi anbefaler til måtterengøring, ned i luven, og det snavsede vand føres direkte tilbage i maskinen.
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