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Rengöringsanvisning för heltäckningsmattor
Den här rengöringsanvisningen är ett komplement för erfarna mattrengörare och ersätter inte kravet på
korrekt rengöring. Testa rengöringsmedlet på ett omärkbart ställe eller en restbit innan det används. Att
regelbundet rengöra heltäckningsmattor är viktigt för att inte mattan ska minska i värde.
1. Avtorkningsytor/smutssamlare
Om ingångsområdet planeras funktionsenligt minskas kostnaderna för rengöring av den övriga mattytan.
En smutssamlarmatta är tillverkad så att fibrerna har hög uppsugningsförmåga. Uppsugningsförmågan
innebär att både finkornig smuts och fukt samlas upp.
Mattans längd ska vara tillräcklig för minst 4 steg innan annan golvyta beträds.
2. Daglig dammsugning med borstmunstycke
Särskilt i kontors- och affärslokaler är det viktigt att dagligen avlägsna löst eller löst fastsittande smuts.
Genom att använda en effektiv dammsugare, t.ex. en från SEBO typ 370/470 COMFORT, så öppnas luggen.
Dessutom lossas grovt smuts genom de motordrivna borstvalsarnas rörelser och kan sugas upp.
Golvytor som slits mer än andra, t.ex. vid skrivbord, under stolshjul och i genomgångsområden, bör
bearbetas med en dammsugare med så hårt borstmunstycke som möjlig (på heltäckningsmattor av ull ska en
mjuk borste användas). De roterande borstvalsarna rätar upp sammantryckta fiber.
3. Fläckborttagning
Grundregeln är att ju nyare en fläck är, desto lättare är den att ta bort. Nyligen utspillda vätskor ska sugas
upp med fiberduk eller annan duk med uppsugningsförmåga som inte färgar av sig. Om partiklar blir kvar
eller vätska torkat in kan fläcken sprejas med en 10 %-ig schampolösning, t.ex. TANA TR 12. Sedan kan smuts
och fuktighet samlas upp med en torkduk. Lägg vid behov ett tjockt lager torkduk på stället och tyng ner det
tills mattan torkat. Om inte fläcken går bort kan den rengöras genom vattenextraktion, se 6.2.
Handlar det om olje- och fetthaltiga fläckar så finns det möjlighet att använda ett lösmedelshaltigt
rengöringsmedel, t.ex. TANA Fleck-ex top. Dessa mattrengöringsmedel får inte hällas direkt på
heltäckningsmattan. Fukta en linneduk som inte färgar av sig och dutta intensivt med den på mattstället.
Varning!
Eftersom det finns många lösningsmedelhaltiga fläckborttagningsmedel bör mattans färgäkthet
kontrolleras på ett ställe som inte syns eller på en restbit före användningen. Detta för att kontrollera
hur fiber och färgning tål medlet.
Vid fläckborttagningen är det viktigt att aldrig genomfukta mattans botten eftersom det kan leda till
limskador.
4. Tuggummi
Om tuggummi trampas in i heltäckningsmattan bör stället frysas ned. Använd t.ex. produkten TANA GUM-EX
eller CEBE tuggummiborttagare. Spreja tuggummit tills det är helt nedfryst. Sedan kan det frysta tuggummit
skrapas bort från heltäckningsmattan med ett trubbigt föremål.
Varning, följ säkerhetsanvisningarna!
Spruta aldrig kylspray direkt på huden. Det finns risk för blåsbildning.
5. Mellanrengöring
Trots intensiv underhållsrengöring bildas så småningom spår på starkt slitna ytor (fläckvis nedsmutsning).
Eftersom det är oftast är oekonomiskt att behandla hela ytan redan när detta sker kan rengöringen utföras
enligt följande:
5.1. Pad-rengöring (även lämpligt för heltäckningsmattor med baksida av nålat material CAS)
De nedsmutsade mattområdena (fläckar eller starkt slitna ytor) sprejas t.ex. med en 5-10 %-ig KARACHO
rengöringslösning med en pumpspridare. För att avlägsna smutspartiklar använder man en enskivsmaskin,
t.ex. från typ BDS 43/150 C från Kärcher, med speciella bomullssling- eller mikrofiber-pads. Padens rotation
gör att den upplösta smutsen sugs upp av paden. Kontrollera att padsen byts ut i tid så att smutsspridning
undviks.
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6. Grundlig rengöring
Om det efter en tid har bildats stora nedsmutsade ytor eller många fläckar ska en grundlig rengöring
genomföras. Före den grundliga rengöringen ska heltäckningsmattan noga rengöras med en dammsugare
med borstmunstycke. Ull, plysch, och finvelour samt lugg som är högre än 7 mm kan endast rengöras med
vattenextraktionsmetoden. Kontrollera före den grundliga rengöringen att heltäckningsmattans limning
fortfarande är intakt. Brister i limningen kan leda till skador som t.ex. krypning.
Vid nålfiltsmattor, mattplattor och mönster ska följande absolut beaktas
Grundlig rengöring av nålfiltsmattor och mattplattor kan endast utföras genom schamponering med
torrskum eller skum som förbereds i schamponeringsmaskinen. Annars finns risk för genomfuktning,
limupplösning och fogsprickor.
6.1. Schamponering (mattrengöringsmedel) (inte lämpligt för heltäckningsmattor med baksida av nålat
material CAS, mattplattor och mönster)
Det torkade och kristalliserade mattschampot, t.ex. TANA TR 12 eller CEBE Tapi universal, ska förtunnas och
masseras in i mattfibrerna enligt tillverkarens anvisningar med en en- eller treskivsmaskin,
t.ex. typ BDS 43/150 C från Kärcher. Schampolösningen tar upp och binder smutspartiklarna. Därför ska
schampot sugas upp omgående efter inarbetningen med en våtdammsugare, t.ex. typ NT 65/2 Eco från
Kärcher. Det smutsiga skummet får inte torka in.
Det är dessutom viktigt att undvika att den fuktiga mattas beträds. Luggen i velourmattor ska rätas upp t.ex.
med en svabb. När heltäckningsmattan torkat ska hela ytan rengöras med en dammsugare med
borstmunstycke.
6.2. Vattenextraktion
(inte lämpligt för heltäckningsmattor med baksida av nålat material CAS, nålfilt, mattplattor och
mönster)
Specialmedlet för vattenextraktion, t.ex. TANA SPRÜH-EX, ska förtunnas och tillsättas i vattenbehållaren i
extraktionsutrustningen, t.ex. typ Puzzi 200, Puzzi 300 S från Kärcher, enligt tillverkarens anvisningar. Med
denna utrustning leds rengöringslösningen via en slang till sprej- och sugmunstycket. Heltäckningsmattan
sprejas med ett jämnt tryck och sugs samtidigt ren. Med en andra slang leds de upplösta smutspartiklarna
och överskottsvattnet till en smutsvattenbehållare. Genom den här spolningsmetoden tas smuts bort från
heltäckningsmattans fibrer. För att undvika spårbildning ska bearbetningen utföras överlappande och med
små steg. Hela ytan bör rengöras ytterligare en gång med rent vatten och sugas ren.
6.3. Kombineringsmetod (inte lämpligt för heltäckningsmattor med baksida av nålat material CAS,
nålfilt, mattplattor och mönster)
Vid mycket stark nedsmutsning rekommenderas en kombination av schamponering och vattenextraktion.
Efter schamponering och efterspolning genom vattenextraktion med klart vatten är även starkt nedsmutsade
mattor grundligt rengjorda.
Kontrollera före all slags våtrengöring att heltäckningsmattans limning är intakt. Annars finns risk för skador.
Vidare ska du se till att limmet inte har härdat direkt efter att heltäckningsmattan limmats. Av det skälet bör
grundrengöringsåtgärder utföras tidigast 3 månader efter läggningen.
Eftersom det finns väldigt många olika rengöringsmedel som kan användas ber vi om överseende med att vi
inte kan testa alla. Genomför själv en testrengöring före användningen på ett omärkbart ställe eller en restbit
för att kontrollera att varken fibrer eller färg skadas.
Angivelserna i den här anvisningen motsvarar RAL 991 A3, föreskrifterna från arbetsgruppen AWT/FDT® samt
de vedertagna yrkesreglerna. Eftersom det finns ett stort antal faktorer som kan påverka heltäckningsmattan
förutom rengöringsmedlet kan inte denna anvisning användas som grund för regresskrav.
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