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Allmänt
Ca 80 % av smutsen i våra byggnader kommer in via entrén. Därför är det viktigt att stoppa
smutsen i tid. Genom att använda avskrapningsmattor och entrémattor likt Gradus
Boulevard entrémattor och Esplanade kombimattor underlättas städningen avsevärt. Hårt
utsatta områden med hög belastning kräver tätare städintervaller än övriga
områden. Anpassa även mattans kvalitet och färg efter belastning.
Daglig städning
Dammsug dagligen för att avlägsna ytsmuts med en borstvalsdammsugare
eller en dammsugare med ett ett borstvalsmunstycke. Damsug luggen i
flera riktningar.
Djuprengöring
För att hålla en god standard och ett snyggt golv, kommer mattan att
behöva djupare rengöring efter behov (beroende på väder och trafikvolym). Maskintvättning
bör ske så ofta att mattan aldrig upplevs som smutsig. Djuprengöring kan utföras med olika
metoder, beroende på tillgängligheten av utrustning.
Börja alltid djuprengöring med noggrann dammsugning. Fläckar kan behöva en
förbehandling av fläckborttagningsmedel för textila golv och tuggummi tas bort med avsedd
remover alternativt kylspray.
A)

Rekommenderad metod: Använd av en konventionell
sprayextraktionsmaskin, som med hjälp av ett munstycke eller en
borstvals som bearbetar luggen och fortsätter att extrahera så mycket
vatten som möjligt. Denna metod lämnar mattan så torr som möjligt.
B)

Kraftigt smutsad matta: Som vid alla andra underhållsmetoder,
förbered alltid mattan genom dammsugning före behandling. På svårt
smutsad matta kan man överväga en kombination av en roterande
skurmaskin försedd med en mattaborste och extraktionsutrustning för att få bättre resultat.
Nogrann sköljning med vatten är viktigt efter att använt rengöringmedel för att förhindra en
snabb återsmutsning. Låt golvet torka före användning
Fläckborttagning
Tag bort fläcken genast! Bearbeta fläcken utifrån och in, då risk annars finns att fläcken
sprider sig. Tänk på att mattans ursprungliga färg kommer fram när en fläck tas bort från en
smutsig matta.
Det finns fläckborttagningsmedel för de flesta mattor. Lättare fläckar som torkat in kan ibland
delvis försvinna om man borstar lätt med en styvare borste och sedan dammsuger. Det som
inte går bort måste lösas upp med rengöringslösning eller fläckborttagare för textilgolv.
Tryckmärken efter möbler som flyttats återgår delvis efter avlastning. Genom fuktning med
varmt vatten samt borstning kan återhämtningen påskyndas
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