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INFORMATION KOKOS OCH SISALMATTOR

Kokosmattor är tillverkade av rent naturgarn. Kokos är slitstarkt, isolerande, antistatiskt och ljuddämpade. Den robusta naturlooken är mycket bra vid exponeringar av
möbler och annan inredning. Fibrerna utvinns ur kokosnötens skyddsmaterial som
finns mellan kokosnöten och dess yttre skal. Det behövs 1200 kokosnötter och 400
arbetstimmar för att få 100kg handspunnet garn. Förädlingen från råfiber till färdig
kokosmatta är till lika delar handarbete och modern industri.
Sisal kommer från agaveväxten, vars baldfiber tillvaratags. Sisal är i likhet med kokos
en naturprodukt med nästan lika högslitstyrka som kokos, den är dock mindre motståndskraftig mot långvarig fukt. Sisalfibern är
mjukare än kokosfibern och jämnare i färgen. Sisal reagerar omvänt mot kokos: vid
hög luftfuktighet krymer alltså sisalfibern och vice versa.
Skillnaden mellan 100% kokos och blandningen av 70% kokos och 30% sisal är
följande: 100% kokos bör vanligtvis hellimmas medan 70% kokos och 30% sisal har
en bättre fomstabilitet så att den går att t ex tejpa vid mindre användningsområden.
Alla kokos och sisal mattor skall alltid rullas ut och ligga till sig minst 24 timmar
innan de tillskäres i utrymmet som läggningen skall göras. Vid limning skall det användas ett rekommenderat lim med lågt fuktinnehåll typ spritlim. Golvvärme skall
stängas av vid limning och tills dess att limmet har torkat.
På våra mattor är ovansidan smutsavvisande (undantaget 100% kokos) och det är
fullt tillräckligt att dammsuga grundligt en gång per vecka. Skulle det en dag komma
en fläck på mattan är det viktigt att komma ihåg att fläckas skall behandlas omgående
, den får absolut inte torka in.
1. Vatten
Sug upp så mycket som möjligt med ofärgat papper, tryck gärna till med foten, efterbehandla sedan med potatismjöl. Ouppsuget vatten kan ge bubblor.
2. Tungflytande saft, rödvin, läsk eller lingon
Behandla enligt punkt 1 men använd lite vatten så att färger och andra tillsatsämne
förtunnas. Se upp så att fläcken inte sprider sig.
3. Tjockflytande starkfärgade sura eller alkaliska fläckar
Skrapa upp så mycket som möjligt med en kniv eller sked. Sug upp om möjligt med
ofärgat papper. Gör en svag schampolösning och bearbeta fläcken med en borste.
Se upp så att fläcken inte sprider sig, sug åter igen upp så mycket som möjligt med
papper.
4. Efterbehandling med potatismjöl
Häll pulvret på fläcken och bearbeta den försiktigt med en borste. Häll därefter rikligt
på fläcken, upp till 5mm. Låt pulvret ligga tills fläcken är helt torr, 1-2 dygn. Dammsug sedan upp plulvret med dammsugsröret, borsta eventuellt lite med en borste för
att få upp det sista.
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