SKÖTSELRÅD
Höjer Contract / Zealand Weave / Zealand Wool / Zealand Zeco
Vi rekommenderar följande skötselråd gällande Höjer textilmatta

Allmänna råd: Att stoppa smutsen vid dörren är i allra högsta grad en god idé, inte bara för renhetens skull utan
även för ekonomins. En torkzon på c:a 2-3 m, är att rekommendera.

Städning: Den regelbundna städningen skall utföras via dammsugning.
mattan kan med fördel dammsugas med s.k. motormunstycke vilket förenklar upptagande
av textiltrådar och hår. Detta innebär i praktiken att dammsugaren förses med en roterande
borste som ökar möjligheten att samla och suga upp smuts och damm. Dammsugning bör i
normala fall utföras 2-3 gånger i veckan, eller anpassas efter lokalens behov.
Som underlag till städbarhet hänvisas till test utförd av Statens Provningsanstalt , daterad
020905. Kontakta Aprobo för kopia.

Tvättning: I första hand är det alltid dammsugning kompletterat med fläckborttagning som gäller. Blir
mattan trots detta smutsig kan den tvättas. Generellt rekommenderar vi att tvättning endast utförs
av auktoriserade mattvättare. Vi har mycket goda erfarenheter av den rikstäckande kedjan
Ångtvättbilen, som är experter på detta.
Vid tvättning rekommenderar vi att man använder den s.k. extraktionsmetoden.
Det är viktigt att ej överdosera med rengöringsmedel, detta kan skada textilfibern
(framförallt i ull kvalitet ) och givetvis försvåra arbetet vid sköljningen. Vidare är det viktigt att
munstycket jobbar parallellt med mattan samt att det är viktbelastat för att öka
uppsugningsförmågan. Mattan får ej beträdas förrän den är genomtorr.
Ett alternativ till ovan nämnda metod är den s.k. torrmetoden som ej väter ner mattan. Utföres
enligt respektive leverantörs anvisningar. Denna metod rekommenderar vi till textila plattor.

Fläckborttagning:
Först och främst skall spill avlägsnas innan det hunnit självtorka.
Bearbeta enbart fläcken, så att risken för spriding minimeras.
Skador av brännmärken åtgärdas bäst genom utstansning med huggpipa
och därefter inläggning av en ny bit. Vid fläckborttagning är det viktigt att man ej
använder kemikalier i onödan. Se vidare på fläcknyckeln.

Fläcknyckel: Asfalt 2 Juice 1
Saft 1
Blod 1 Kaffe 1
Skokräm 2
Choklad 1 Kräkningar 1
Sot 2
Coca Cola 1 Likör 1
Stearin 3
Djurexkrement 1 Läppstift 2
Tuggummi 3
Frukt 1 Läsk 1
Urin 1
Färgkritor 2 Matfett 1
Ägg 1
Glass 1 Olja 2
Öl 1
Grädde 1 Rödvin 1
1 a) Sug upp fuktigt spill med ofärgat hushållspapper.
b) Späd ut resterna med ljummet vatten (färskt blod kallt vatten). Sug upp. Upprepa förfarandet.
Låt torka.
c) Eventuella rester avlägsnas med en trasa som fuktas med ljummet vatten.(torkat blod och urin
tillsätt gärna lite ammoniak). Efterbehandla med rent vatten. Sug upp.
2 a) Skrapa försiktigt (vid sot dammsug) bort så mycket som möjligt av fläcken med tex kniv
b) Fukta en trasa med rengöringsmedel ( se alternativ fläckborttagning ). Badda fläcken och sug
upp. Upprepa förfarandet. Skölj noga så att allt rengöringsmedel tas upp.
c) Även lösningsmedel typ perkloretylen kan användas.
3 a) Avlägsna stearin/tuggummi genom att försiktigt skrapa med kniv.
b) Eventuella rester avlägsnas enligt metod beskriven under Alternativ fläckborttagning.
c) Ett alternativ är att droppa några droppar perkloretylen, vänta några minuter och lyft sedan upp
tuggummit/stearinet. Eventuella rester kan tas upp med en trasa fuktad med samma
lösningsmedel.
Skador av brännmärken åtgärdas bäst genom utstansning med huggpipa och därefter inläggning
av en ny bit.

Alternativ fläckborttagning:
En alternativ fläckborttagningsmetod kan utföras med kemikalier. Vi rekommenderar denna
metod då ordinarie metoder, enligt metod 1 resp 2 i fläcknyckeln ej är tillräcklig, pg a svårare
fläckar eller då fläckar ej åtgärdats i tid.
Vi kan i dessa fall rekommendera Tapi ( Johnson ) som har god verkan och samtidigt är
miljöklassad. Men även deras Bioshout fungerer väl.
Givetvis kan produkterna köpas ute på marknaden.
Vi rekommenderar följande metod:
1. Avlägsna ytlig smuts med en skrapa eller spatel.
2. Använd en svamp och fukta mattan lätt med ljummet vatten
3. Spreja produkten direkt på mattan.
4. Bearbeta ytan med borste och låt medlet verka i 20-30 sekunder.
5. Rengör fläcken/området med bomullsservett genom att arbeta utifrån och in mot fläckens mitt.
6. Skölj sedan området med en fuktig svamp för att ta bort alla smutsrester. Återupprepa detta tills
allt rengöringsmedel försvunnit.
Obs! Det är mycket viktigt att allt rengöringsmedel sköljs bort.
För övrig information kring produkten hänvisas till text bifogad på Tapi flaskan eller besök
www.jwpeurope.com, där även varuinformationsblad kan hämtas.
Om Ni har frågor eller synpunkter kring rengöringen av Er Höjer textilmatta så är Ni välkomna
att kontakta oss.
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