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LYCKA TILL MED DIN NYA
MATTA FRÅN EGE
Hos egetæpper tillverkar vi mattor av hög kvalitet. Med rätt skötsel och rengöring bevarar mattan sitt utseende och sina goda egenskaper i många år framöver, samtidigt som
du säkerställer ett sunt inomhusklimat.
I service- och skötselhandboken beskrivs hur du bäst sköter om mattor från egetæpper.
Vi ber dig därför att läsa igenom handboken och följa våra instruktioner noga. På så sätt
får du största möjliga glädje av din nya matta.

B Y A P P O I N T M E N T TO T H E R OYA L DA N I S H C O U R T

Ege Carpets A/S
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MONTERING
Om din matta från ege monteras med hänsyn till mattans konstruktion
och design, märks det tydligt på såväl mattans utseende som livslängd.
Korrekt montering ger nämligen en mer attraktiv och hållbar mattlösning.

Vi rekommenderar att du väljer en ege-certifierad golvfirma som har gedigen kunskap
om de bästa metoderna och verktygen för att montera våra mattor.
Felaktig montering kan orsaka problem som:
Fula eller fransiga skarvar – dålig mönsterpassning – dålig tillskärning intill vägg – bulor –
lukt från använt golvlim – bristande vidhäftning – krympning m.m.

Monteringsförutsättningar
För bästa resultat bör din nya matta från ege monteras enligt de anvisningar som beskrivs i egetæppers monteringsanvisning. Vid montering av mattan ska följande beaktas:
• Mattan ska fullimmas. Det finns "dra-loss-lim" som gör att mattan snabbt och enkelt
kan avlägsnas vid en senare tidpunkt och som samtidigt skyddar undergolvet. Kontakta en golvfirma eller egetæpper för ytterligare information om detta.
• Skarvar bör i görligaste mån undvikas på de mest utsatta ställena, vid exempelvis
dörröppningar och entréer eller under kontorsstolar med hjul.
• Om mattan ska läggas i trappor bör den avslutas med trappnos.
• Mattan bör efter montering och fram till användning skyddas mot skador och nedsmutsning från gångtrafik och hantverkare. Storleken och typen av övertäckning
beror på vilken typ av belastning mattan utsätts för, trafikintensiteten samt om torr
eller våt belastning kan förekomma. Använd endast diffusionsöppna material – övertäckning med plast och mjölkpapp rekommenderas inte.
• Placera inga möbler eller annan inredning på mattan innan golvlimmet är helt torrt
och härdat. Beräknad torktid är cirka ett (1) dygn. Om möbler eller dylikt placeras på
mattan innan golvlimmet är helt torrt kan detta medföra synliga tryckmärken.
OBS!
Felaktig skötsel eller avvikelser från egetæppers monteringsanvisningar kan ge upphov
till skador som inte omfattas av egetæppers garanti.

En lista över ege-certifierade golvfirmor finns på egetaepper.se
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SKÖTSEL
Korrekt och regelbunden skötsel är nödvändig för att förlänga
livslängden på din nya matta från ege, bevara dess utseende samt
säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat.

Vi rekommenderar därför att du för löpande skötsel och rengöring av mattan anlitar
en professionell servicepartner som använder metoder och medel som är testade och
godkända av Carpet and Rug Institute med ett "Seal of Approval".
Vid bristfällig eller felaktig skötsel eller rengöring kan en rad problem uppstå, till exempel:
Dålig rengöringskvalitet – missfärgning – långa torktider – lukt – kemikalierester i mattan
– snabb nedsmutsning – dåligt inomhusklimat – delaminering av mattans baksida – bulor – krympning m.m.

Skötselprogram
Innan mattan läggs rekommenderar vi att du tar fram ett skötselprogram med hänsyn
till nödvändiga faktorer. Dessa faktorer kan till exempel vara budget, personal och särskilt utsatta områden. Den som ansvarar för skötseln bör därför göra följande:
• Skaffa en detaljplan över byggnaden och rummet.
• Identifiera de områden som är särskilt utsatta för nedsmutsning:
• Entréer och andra områden med hög belastning där smuts utifrån eller från hårda
intilliggande golv ansamlas.
• Belastade områden med mycket gångtrafik – till exempel dörröppningar, trappuppgångar och områden vid vatten- och kaffeautomater.
• Huvudsakliga trafikområden med högst koncentration av gångtrafik.
Ett komplett och effektivt skötselprogram bör innehålla följande tre kategorier: förebyggande skötsel, daglig skötsel samt regelbunden rengöring av mattan. Med hjälp av ett
skötselprogram får du ett underhåll som är anpassat för den enskilda mattan och de
lokala förhållandena. Syftet med programmet är en fin matta varje dag med en rimlig
kostnadsnivå.
Skötselprogrammet består konkret av:
• Dammsugningsschema
• Underhållsschema
• Rengöringsschema
• Arbetsschema
• Kostnadsöversikt
OBS!
Felaktig skötsel eller avvikelser från egetæppers skötselinstruktioner kan ge upphov till
skador som inte omfattas av garantin.

Smutsförebyggande åtgärder
Det är viktigt att redan i projekteringsfasen skapa en effektiv avtorkningszon i den byggnad eller i det rum där mattan ska ligga. Syftet med avtorkningszonen är att förhindra
att skräp och smuts kommer in på mattan. En effektiv avtorkningszon skonar inte bara
golvbeläggningen utan minskar även dina rengöringskostnader.
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En avtorkningszon som angränsar till utomhusområden ska börja med en avskrapningsmatta som samlar upp grova partiklar så att de inte dras in på mattan. Avskrapningsmattan ska följas av en avtorkningsmatta som håller kvar fukt och mindre partiklar. Avtorkningsmattor bör också placeras ut vid andra områden som utsätts för smuts
såsom mellan fabrik och kontor, mellan kök och restaurang samt vid och i hissar.
För ett så effektivt resultat som möjligt bör avtorkningszonen vara sex till sju steg lång.
Avtorkningszonerna bör också dammsugas dagligen med ett roterande borstmunstycke. Munstycket ska rengöras grundligt med jämna mellanrum för att suga upp så
mycket fukt och skräp som möjligt. Gapa lamellmattor och Amtico Entryway rekommenderas för avtorkningszonerna.
Daglig skötsel – dammsugning
Dammsugning är en av de viktigaste hörnstenarna i ett effektivt och ekonomiskt skötselprogram. Vid daglig dammsugning avlägsnas mer än 80 procent av all torr smuts
från mattan. Dammsugningen av mattan bör planeras i förhållande till den smutsmängd som kan ansamlas i det aktuella området.

Vi rekommenderar följande dammsugningsintervall:
Områden med hög trafik: Dagligen
Områden med medelhög trafik: 2 gånger i veckan
Områden med lite trafik: 1–2 gånger i veckan

Rekommenderade dammsugare
Högpresterande dammsugare har stor inverkan på rengöringseffektiviteten och kvaliteten på inomhusluften.
En dammsugare som effektivt avlägsnar damm och smuts och håller kvar dammet i
dammsugaren, är en mycket viktig komponent för att hålla mattan ren. Den här typen
av dammsugare bidrar även till att förlänga mattans livslängd.
Det finns många olika typer av dammsugare som alla har både fördelar och nackdelar.
Vid val av dammsugare rekommenderar vi att du tittar på ett antal viktiga egenskaper:
• Dammsugarens förmåga att effektivt avlägsna damm och smuts
• Dammsugarens förmåga att behålla dammet inuti i maskinen så att det inte blåses ut
i rummet igen
• Förändring av mattans utseende på grund av upprepad dammsugning
Det oberoende amerikanska institutet "Carpet and Rug Institute" utför en rad tester av
dammsugare. Dammsugarna testas med avseende på egenskaperna ovan och tillde-

En fullständig lista över rekommenderade dammsugare hittar du på carpet-rug.org
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las vid godkännande märket "Seal of Approval". Dammsugare som tilldelats "Seal of
Approval" rekommenderas för egetæppers produkter.
Om det sitter ett mikrofilter (HEPA-filter) på dammsugarens utblåsstycke, kan mängden partiklar som släpps ut ur dammsugaren reduceras avsevärt. Dammsugare med
effektivt HEPA-mikrofiltersystem blåser inte ut fint damm med utblåsningsluften och
påverkar därmed inte inomhusklimatet. HEPA-filtersystemet är utvecklat med Astmaoch allergiförbundet och fångar upp 99,997 procent av alla partiklar från pollen, damm,
pälsdjur och dylikt.
Daglig skötsel – fläckborttagning
Fläckar från spilld vätska kan tas bort om man agerar direkt. Så snart spillet sker bör den
spillda vätskan sugas upp med en vit trasa. Denna behandling pågår tills den spillda
vätskan har sugits upp helt.
För fläckborttagning rekommenderas professionella rengöringsmedel. Om andra rengöringsmedel används, bör angivna instruktioner följas och nödvändiga försiktighetsåtgärder vidtas.
Lätta uppsugningsmaskiner kan användas vid behov av effektivare behandling. Den
här typen av maskiner lämpar sig för eftersköljning och uppsugning av spillda vätskor.
Det är viktigt att följa tillverkarens instruktioner för att garantin ska gälla.

Rekommenderade fläckborttagningsmedel
Det finns många olika typer av fläckborttagningsmedel. Vid val av fläckborttagningsmedel, bör du titta på ett antal viktiga egenskaper:
• Fläckborttagningsförmåga
• Återsmutsning efter rengöring
• pH-värde
• Innehåll av optiska vitmedel
• Inverkan på mattans färg
OBS!
Använd aldrig klorhaltiga medel eller medel som innehåller blekmedel. Läs mer på sidan 15.
egetæpper rekommenderar nedanstående universella fläckborttagare, som används
till vanligt förekommande fläcktyper:
Fabrikat:
ege
Chem-Dry
		
		

Typ:
eges fläckborttagningsmedel – fläckborttagningsmedel
Chem-Dry Stain Extinguisher – fläckborttagningsmedel
Chem-Dry Professional Spot Remover – fläckborttagningsmedel
Chem-Dry Grease and Oil Remover – speciellt för fett- och oljefläckar

Se för övrigt andra godkända fläckborttagningsmedel på carpet-rug.org och på sidan 14 i dessa instruktioner

10

FLÄCKGUIDE – FÖRSTA HJÄLPEN
1. Avlägsna lös smuts
Börja med att ta bort lösa rester om fläcken är ny. Sug därefter upp den spillda
vätskan med en torr, vit trasa eller ofärgat hushållspapper. Gnid aldrig på en fläck.
Fläcken ska i stället "duttas" bort. Intorkade eller koncentrerade fläckar ska bearbetas
med borste och dammsugare.
2. Lös upp fläcken med ljummet vatten.
Ljummet vatten (utan såpa, tvättmedel, diskmedel el. dyl.) är nästa steg. Dutta försiktigt
på fläckområdet med en våt trasa och sug därefter upp så mycket som möjligt av vätskan genom att dutta den med en torr trasa. Strö därefter potatismjöl på fläcken och låt
torka i ett dygn innan potatismjölet dammsugs upp.
3. Fläckborttagningsmedel för mattor
Om det inte går att lösa upp fläcken med vatten, måste du använda ett fläckborttagningsmedel (se rekommenderade fläckborttagningsmedel på sidan 10). Se bruksanvisningen på produktförpackningen för närmare anvisningar.
4. Specialmedel
Om inget av de tre första stegen i "första hjälpen"-metoden fungerar, krävs behandling
med specialmedel. Följ användnings- och doseringsanvisningarna noga. Behandlingen bör inte utföras på fuktiga områden. Istället ska man låta området torka innan specialmedlet appliceras på fläcken. Om det uppstår en rand efter behandlingen kan det
bero på att mattan är smutsig och behöver rengöras. Om fläcken kommer tillbaka efter
behandling beror det oftast på att det antingen finns rester av fläckborttagningsmedlet
eller av själva fläcken i mattan. I så fall bör området behandlas igen enligt de riktlinjer
som beskrivs i steg 3.
Första gången ett nytt rengöringsmedel eller fläckborttagningsmedel används på mattan måste man kontrollera så att medlet inte skadar mattan. Skador kan uppstå till följd
av avfärgning, missfärgning, blekning eller upplösning. Vi rekommenderar därför att
du testar både rengöringsmedel och fläckborttagningsmedel på ett område stort som
ett frimärke. Det kan till exempel vara i ett hörn, under ett element eller liknande. Testet
görs med angivna doser och verkningstider.
Obs!
Bearbeta alltid fläcken utifrån och in mot mitten. För att förhindra att det behandlade
området snabbt blir smutsigt igen efter behandling är det viktigt att skölja ordentligt
och suga upp överflödigt fläckborttagningsmedel. Vid fläckborttagning på större områden är det praktiskt att använda en extraktionsmaskin.
Ju snabbare du tar itu med en fläck, desto större är chansen att den ska gå att ta bort.
Observera att vissa typer av fläckar är mycket svåra att få bort och att de ofta syns mer
på en ljus, enfärgad matta än på en mörk och mönstrad matta.
Vissa typer av fläckar från kaffe, te, läsk och rödvin kan efter rengöring med fläckborttagningsmedel eller specialmedel fortfarande synas på grund av färgrester. Sådana
färgrester kan ofta tas bort med en särskild blekningsprodukt (se beskrivningen av
fläckborttagningsmedel på sidan 14).
OBS!
Använd aldrig klorhaltiga medel eller medel som innehåller blekmedel. Läs mer på sidan 15.
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FLÄCKTABELL
Om första hjälpens steg 1-3 inte avlägsnar fläcken, följ då fläcktabellen
nedan. Använd alltid endast rena, vita trasor för de följande råden.
Asfalt
Mjuka upp fläcken med margarin i cirka 12 timmar. Avlägsna därefter fläcken med så lite rengöringsbensin som möjligt.
Aska
Använd inte vätska på byggdammsfläckar. Efter dammsugning
går det bra att använda ett torrengöringsmedel, till exempel Sapur.
Avföring
Fukta fläcken med lika delar vatten och ofärgad hushållsättika.
Efter tio minuter ska du dutta på fläcken med ömsom fuktiga,
ömsom torra trasor. Dutta därefter på fläcken med vatten med
ett tillsatt desinfektionsmedel som inte innehåller blekningsmedel.
Bets
Om betsen är vattenbaserad tas fläcken bort med en trasa som
doppats i vatten och vridits ur. Om betsen är spritbaserad tas
fläcken bort med en trasa som fuktats med hushållssprit.
Blod
Sug genast upp blodfläcken och dutta på den med en urvriden
trasa som doppats i kallt vatten med två matskedar salt per liter
vatten.
Bläck
På syntetiska mattor duttar du med en trasa som fuktats med 8 %
salmiaksprit. På mattor som innehåller ull duttar du med en trasa
som fuktats med vatten. Eventuella färgrester bleks med eges
blekningsrecept eller Chemspec Dye Gone.
Bonvax
Dutta med en trasa som fuktats med terpentin.
Byggdamm
Använd inte vätska på byggdammsfläckar. Efter dammsugning
går det bra att använda ett torrengöringsmedel, till exempel Sapur.
Cellulosalack och -lim
Dutta med en trasa som fuktats med aceton.
Choklad och chokladglass
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Fett
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Fruktsaft
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
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Gips
Använd inte vätska på byggdammsfläckar. Efter dammsugning
går det bra att använda ett torrengöringsmedel, till exempel Sapur.
Glass
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Grädde
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Gräs
Eventuella färgrester bleks bort med eges blekningsrecept.
Kaffe
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
Kulspetspenna
Dutta med en trasa som fuktats med hushållssprit.
Kåda
Dutta försiktigt med en blandning av lika delar terpentin och
hushållssprit.
Lampolja
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Likör
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
Livsmedelsfärg
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Läppstift
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Läsk
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
Mascara
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Matolja
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Motorolja
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.

Målarfärg
För vattenbaserad färg, följ första hjälpens steg 1-3. Lösningsbaserad färg avlägsnas med det medel som rekommenderas på
färgburken.
Nagellack
Dutta med en trasa som fuktats med aceton.
Olja - svart smörjolja
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Rost
Behandla fläcken med rostborttagningsmedel. Följ bruksanvisningen.
Rödbetssaft
Behandla fläcken med natriumditionit. En tesked upplöses i en
kopp ljummet vatten. Dutta på fläcken med lösningen. Dutta
därefter med vatten och torra trasor.
Silikon
Om silikonet inte har trampats ner i mattan, låt det vara tills det
har härdat och skrapa därefter upp det med en trubbig kniv. Om
silikonet har trampats ner i mattan, skrapa bort så mycket som
möjligt med en trubbig kniv. Använd eventuellt silikonborttagare, dock inte på mattor som innehåller polyamid. Följ bruksanvisningen noga.
Skokräm
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin. Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller Chemspec
Dye Gone.
Smör
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Sot
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Stearin
Avlägsna så mycket som möjligt med t.ex. en trubbig kniv och
dammsug samtidigt. Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin.
Sås
Dutta med en trasa som fuktats med rengöringsbensin. Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller Chemspec
Dye Gone.
Te
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.

Tjära
Mjuka upp fläcken med margarin i cirka 12 timmar. Avlägsna därefter fläcken med så lite rengöringsbensin som möjligt.
Tomatketchup
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
Träskyddsmedel
För vattenbaserade produkter, följ steg 1–3 i första hjälpen. Lösningsbaserade produkter avlägsnas med det medel som rekommenderas på produktförpackningen.
Tuggummi
Lägg en påse med is på fläcken, tills den har hårdnat. Avlägsna
så mycket som möjligt av fläcken med t.ex. en trubbig kniv, och
dutta med en trasa fuktad med rengöringsbensin.
Tuschpenna
Om pennan är vattenbaserad duttar du bort fläcken med en
trasa som doppats i vatten och vridits ur. Om pennan är spritbaserad duttar du bort fläcken med en trasa som fuktats med
hushållssprit.
Uppkastning
Fukta fläcken med lika delar vatten och ofärgad hushållsättika.
Efter tio minuter ska du dutta på fläcken med ömsom fuktiga,
ömsom torra trasor. Eventuell lukt avlägsnas med ett desinfektionsmedel som inte innehåller blekningsmedel.
Urin
Fukta fläcken med lika delar vatten och ofärgad hushållsättika.
Efter tio minuter ska du dutta på fläcken med ömsom fuktiga,
ömsom torra trasor. Dutta därefter på fläcken med vatten med
ett tillsatt desinfektionsmedel som inte innehåller blekningsmedel.
Vin
Eventuella färgrester bleks med eges blekningsrecept eller
Chemspec Dye Gone.
Vägsalt
Strimmor från vägsalt avlägsnas med hjälp av en extraktionsmaskin. Använd en blandning bestående av 15 liter vatten och en
liter 25 % ättiksyra.
Ägg
Dutta på fläcken med en trasa som doppats i ljummet vatten
med salmiaksprit och vridits ur. Använd ½ dl 8 % salmiaksprit till 2
½ liter vatten. Dutta därefter först med rent vatten, och slutligen
med en torr trasa.
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FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL
I vår fläcktabell använder vi en rad olika rengöringsmedel.
Vi har gjort en lista med information om de medel som vi
rekommenderar för rengöring av din matta från egetæpper.

Aceton
Är mycket brandfarligt. Undvik att andas in ångorna.
Rengöringsbensin
Är mycket brandfarligt. Undvik att andas in ångorna.
ege blekningsrecept
• Ta på plast- eller gummihandskar innan det är dags att börja
(väteperoxid kan ge tillfälliga vita fläckar på fingrarna)
• Häll 5 ml 25 % salmiaksprit i en blomsprejflaska
• Tillsätt därefter 100 ml 10 % väteperoxid
• Sväng försiktigt på flaskan så att vätskorna blandas
• Spreja lösningen på fläcken så att den genomfuktas
• När området har torkat bör fläcken ha blekts bort
(medlet "förbrukar sig självt"och ska därför inte avlägsnas.)
• Vid behov kan du eventuellt upprepa behandlingen
OBS!
Blanda inte mer än vad som ska användas genast (blandningen håller inte från dag till
dag). Överbliven blandning bortskaffas genast efter användning. Spara aldrig blandningen i en sluten behållare, eftersom det kan uppstå övertryck.
eges fläckborttagningsmedel
Ett vattenbaserat och effektivt fläckborttagningsmedel som klarar av nästan alla typer
av fläckar. Fråga hos närmaste mattförsäljare.
Hushållsättika
Använd ofärgad hushållsättika. Ättika kan irritera ögon och hud.
Hushållssprit
Denaturerad hushållssprit, etanol. Sprit är mycket brandfarligt.
Rodalon
Ett desinfektionsmedel.
Petroleum
Välj den luktfria sorten. Petroleum är brandfarligt och kan efterlämna en fettfläck, som
dock förångas efter kort tid. OBS! Det behandlade området kan svälla upp en liten
stund, ifall mattan inte är fastlimmad.
Salmiaksprit
Den kemiska beteckningen är ammoniakvatten, men i handeln kallas det oftast för salmiaksprit. Undvik kontakt med vätskan på grund av frätningsrisk.
Terpentin
Mineralisk terpentin. Är mycket brandfarligt och farligt att andas in. Terpentin kan efterlämna en fettfläck, som dock förångas efter kort tid.
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OBS!
Använd aldrig klorhaltiga medel eller medel som innehåller blekmedel. Det kan dessutom finnas andra produkter som innehåller aggressiva kemikalier som kan skada mattfärgerna. Det kan vara produkter där skadan visar sig först efter ett par dagar eller månader. I allmänhet går sådana skador inte att åtgärda.
Exempel på sådana produkter kan vara:
• Klorinhaltiga blekmedel
• Medel för bekämpning av svamp
• Kemikalier för simbassänger
• Platt-, toalett-, avlopps- samt ugnsrengöring
• Luftrenare (inklusive produkten "R5" från JohnsonDiversey, som ofta används på
hotellrum, kan vara skadliga på mattor och bör inte användas)
• Syror och basiska ämnen
• DMSO (dimetylsulfoxid)
• Kräm som innehåller benzoylperoxid
• Färgämnen i livsmedel
• Insektsmedel på sprejflaska
• Jod eller desinfektionsmedel
• Växtgödning
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RENGÖRING
Det finns många olika system för skötsel och rengöring av mattor.
Vi rekommenderar att du använder en eller flera av nedanstående
metoder, som är testade och godkända för egetæppers produkter.

Du bör ställa krav på viktiga förhållanden i samband med rengöring av mattor:
• Rengöringsmaskinens förmåga att ta bort smuts effektivt
• Utseendeförändring p.g.a. upprepad rengöring
• Fuktrester i mattan efter våtrengöring
• Återsmutsning efter rengöring
• Rengöringsmedlets påverkan på mattans färgäkthet
• Rengöringsmedlets pH-värde
• Rengöringsmedlets innehåll av optiska vitmedel

Rekommenderade rengöringsmetoder
Rengöringsmedel, maskiner och metoder som fått märkningen "Seal of Approval" är
godkända för egetæppers produkter. Listan över godkända medel och maskiner ("Seal
of Approval") finns på carpet-rug.org. För att säkerställa optimal mattskötsel certifierar
och rekommenderar vi ett antal företag som använder godkända rengöringssystem
och som uppfyller våra krav på bl.a. utbildning och geografisk täckning.
OBS!
Använd aldrig klorhaltiga medel eller medel som innehåller blekmedel. Läs mer på sidan 15.
Chem-Dry®
egetæpper rekommenderar Chem-Dry-metoden för regelbunden rengöring. Metoden
bygger på en unik rengöringsprocess som varken verkar allergiframkallande eller
innehåller några lösningsmedel. Med hjälp av en kombination av värme och karbonisering
löser rengöringsmedel upp smuts som trängt in i mattan. En kraftig, pH-neutral och
kolsyreproducerande vattenhaltig lösning appliceras på mattan. Lösningen är 60–75
grader varm och löser upp smuts som sedan kan sugas upp. Eftertorka eventuellt med
bomullsrondell.
Drier. Cleaner. Healthier.™

Ångtvättbilen
Ångtvättbilen har en unik, egenutvecklad rengöringsmetod för mattor, som tillsammans
med erfarenheten av djuprengöring av åtskilliga miljoner kvadratmeter matta, skapar
trygghet och rena mattor. Unikt för metoden är att mattan sköljs med rent, tempererat
vatten och att det smutsiga vattnet och rengöringsmedlet sugs upp via ett kraftfullt
vakuumutsug. Ångtvättbilen kan hantera stora ytor på kort tid med torktider på mellan
två och sex timmar.

Egenskaperna testas av "Carpet and Rug Institute", och de enskilda produkterna tilldelas vid godkännande märket "Seal of Approval"
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Fördelar:
• Mycket effektiv rengöring
• Kräver bara små mängder vatten
• Mattans baksida blir inte genomvåt
• Inga kemikalier används
• Smutsen moppas bort från mattluggen
• Kort torktid (normalt 1 timme)
• Liten risk för felbehandling
• Rengöringsmetod och -medel ger minsta möjliga belastning på inomhusklimatet
• Mattan hålls ren längre, eftersom inga tvål- eller kemikalierester som drar till sig
smuts lämnas kvar
Erkända rengöringsmetoder
Host® och Millicare®
Torrengöring är en alternativ rengöringsmetod som kan användas när mattan inte hinner torka efter rengöringen innan den åter belastas med gångtrafik.
Efter rengöring
Efter avslutad rengöring kontrolleras att inga fläckar eller smuts finns kvar efter rengöringen. Om det fortfarande finns fläckar eller smutsrester kvar ska dessa efterbehandlas.
Efter avslutad rengöring bör ingen gå på mattan förrän den har torkat helt och hållet.
Mattan bör även ha torkat innan man sätter tillbaka möbler på den, eftersom stolsfötter
och liknande kan färga av sig på den våta mattan.
Kom ihåg att notera utförd rengöring längst bak i dessa service- och skötselinstruktioner.
OBS!
Impregnera inteen matta från egetæpper med antistatiska medel.
Mattan innehåller ledande fibrer som gör mattan permanent antistatisk. Det är därför
inte nödvändigt att impregnera med antistatiska medel. Sådana antistatiska medel kan
däremot vara direkt skadliga för mattan då de kan verka smutstilldragande om medlen
påförs i okontrollerad mängd.
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