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Den största delen av smuts som finns på golven kommer utifrån. Se därför redan från början till att använda 
effektiva avtorkningssystem. Använd både skrapgaller och uppsugande mattor för bästa resultat.  

● DAGLIG STÄDNING 
Städfrekvensen varierar beroende på trafikintensitet. Använd en dammsugare med borstvalsmunstycke för 
bästa resultat. Vi rekommenderar dammsugare med mikro- eller HEPA-filter som på ett effektivt sätt hindrar 
damm etc. att komma ut via dammsugarens utblås.  
Tänk på att textila golv med grövre struktur och låg/hög ögla bör dammsugas i strukturens riktning. 

Hög trafik – dammsug dagligen 
Medelhög trafik – dammsug 2-3 ggr/vecka 
Lätt trafik – dammsug 1-2 ggr/vecka 

● PERIODISKT UNDERHÅLL 
Hur ofta det periodiska underhållet skall göras beror på trafikintensitet, läge och nedsmutsning. Det kan variera 
från en gång per månad till flera gånger varje år.  

Olika alternativ för det periodiska underhållet:  
- Pulversystemet är en torr metod där ett smutsabsorberande pulver borstas in i mattan för att suga 

upp smuts. Det smutsiga pulvret dammsugs sedan upp.  
- Chem-Dry-metoden är en metod där man använder en kolsyraproducerande vattenbaserad lösning på 

mattan. Smutsen löses upp. Smutsen sugs upp och torkas därefter upp med en bomullsrondell. I 
denna metod krävs inga kemikalier och det krävs små vattenmängder.  

- Våtmetod där man använder en vattendammsugare (extraktionsmaskin) för tvättning av mattan. Ett 
rengöringsmedel appliceras på mattan. Mattan sköljs därefter med vatten, därefter sugs 
rengöringslösningen och smutsen upp. 

 
Se till så att inga kvarvarande fläckar eller smuts finns kvar efter rengöringen. Var noga med att inte använda 
eller belasta mattan förrän den är helt torr. 

● FLÄCKBORTTAGNING 
Fläckar bör tas bort omgående. Ta först bort lösa rester, vätska tas bort med en ren vit trasa. Använd ett 
neutralt rengöringsmedel och skölj därefter med rent vatten. Badda eller tryck upp fläcken. Arbeta utifrån och 
inåt för bästa resultat. 

● ATT TÄNKA PÅ 
Använd rengöringsmedel som inte är skadligt för mattan. Vid användning av felaktiga rengöringsmedel kan 
missfärgningar, blekningar uppstå. Prova först på en mindre yta och läs alltid instruktionerna noga. 
Ytan på golvet är redan från fabrik förstärkt med ett polyuretanskikt, vilket medför att våta städmetoder 
minimeras och ersätts med torra och fuktiga metoder samt hög maskinutnyttjandegrad. 


