
Skötsel och underhåll av textila plattor

Polytuft’s textila plattor, PolyTilesTM är kända för sin starka kvalité och sin optimala förmåga att bevara färg 
och form. Dessa egenskaper är inte bara en garanti för lång livslängd, utan gör dessutom att underhållet av 
mattan går lätt och snabbt, vilket sänker kostnaderna för skötseln.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER

Generellt:
 
Först och främst är det mycket viktigt att välja rätt kvalitet till rätt plats. I utrymme med intensiv trafik   
och det bäst att välja en högre kvalitet i en mörkare färg. Mattan får på så sätt högre smutsdöljande   
kapacitet.

Område anslutna till in-/utgångar:

Lösningen för ren och smutsfri inomhusmiljö är ett bra val av entrématta. Då 85 % av all smuts kom  
mer in med skor från entrén rekommenderar vi att man lägger en entrématta anpassad till platsen.   
Se Polytuft’s breda utbud av entrémattor.

TYPER AV UNDERHÅLL

Ett regelbundet skötselprogram kommer att förlänga hållbarheten av din matta. En städfirma bör    
ringas in för att bistå med professionella råd och support.

Daglig skötsel:

Dammsugning med hjälp av ett borstmunstycke utgör basen av den dagliga skötseln, detta tar bort   
upp till 80 % av smutsen från mattan. Dessutom hjälper borsten till att kvarhålla utseendet av   
matttans lugg.

Hur ofta mattan behöver dammsugas avgörs av hur tung trafik den utsetts för.

Intensiv till medel trafik   1 x per dag
Lättare trafik   2-3 x per vecka
Tillfällig fottrafik   1 x per vecka

Fläckborttagning:

Vi rekommenderar att fläckar blir behandlade omedelbart, då fläckar blir avsevärt mycket svårare att   
ta bort om de får fäste. Ta följande tips med i beräkningen

• Ta bort fasta beståndsdelar med hjälp av en skopa och flytande med en ren vit trasa eller pappers- 
handduk

• Behandla alltid fläcken med en ren vit fuktig trasa
• Arbeta alltid in mot mitten av fläcken, i riktning mot luggen
• Dutta på fläcken, knugga inte
• Låt fläcken torka för att sedan damsuga området
• Tillkalla fackman för intorkade och hårda fläckar, som använder rätt produkter som skyddar mattan
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Årlig rengöring:

Under den årliga rengöringen, efter mattan är dammsugen och alla     
svåra fläckar borttagna, rekommenderar vi att man behandlar mattan med en mattvätt.

En mattvätt sprutar in hett vatten med rengöringsmedel under tryck i fibrerna och suger tillbaka vattnet igen, 
efterhand lossnar smutsen och när vattnet i behållaren är klart vet man att mattan är ren. Plattorna återfår 
sin glans och sitt ursprungliga utseende.

Vi rekommenderar alltid att man låter en auktoriserad firma utföra detta.

Hur ofta mattan behöver tvättas avgörs av hur tung trafik den utsetts för.

Intensiv till medel trafik   2 x per år
Lättare trafik   1 x per år
Tillfällig fottrafik   1 x vart 4:e år


