
* Lycka till med din nya ege contractmatta *

För att du framöver ska få ut mesta möjliga av investeringen vill vi gärna orientera dig om bästa
sättet att ta hand om våra contractmattor. Contractmattan är konstruerad för att kunna användas i
många år, och korrekt underhåll kommer att säkerställa att det inte uppstår problem med vare sig
utseende eller inomhusklimat.
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1. Inledning

a. Inomhusklimat och rengöring
De senaste årens tilltagande fokusering på inomhusklimatet och egetæppers dokumentation av produkterna i
inomhusfrågor innebär naturligtvis också att det finns ett behov att ge användarna bästa förutsättningar för att
bevara mattornas positiva egenskaper under hela användningsperioden. Rengöringsprogrammet tar därför
största möjliga hänsyn till behovet att bevara mattan snygg, och dessutom ge ett bra inomhusklimat. 

ege contractmattor är testade med avseende på gasemissioner, och kontrollerade så att de inte skall avge
obehaglig lukt. Mattorna är deklarerade enligt riktlinjerna i Dansk lndeklima Mærkning, och enligt den
europeiska organisationen för miljövänliga mattor GuT. 

Inomhusklimatmärkningen täcker alltså in de luftkvalitetsegenskaper som en ny produkt förväntas ha när den
ska läggas in i en byggnad. Som alla andra byggmaterial skall också mattor underhållas, så att man
säkerställer goda inomhusklimatförhållanden under mattans hela användningstid. 

b. Underhåll. 
Mattorna är lättare att underhålla, och håller längre, om man ställer upp ett rengöringsprogram som innebär att
man regelbundet tar bort smuts och fläckar. Om smuts och skräp inte släpades in, spilldes ut, eller på annat
sätt avlagrades i mattorna skulle det heller inte finnas något behov av ett system för mattunderhåll. 

c. Nedsmutsningsfaktorer
Nedanstående illustration anger några av de kriterier som påverkar nedsmutsningen och deras betydelse för
den totala nedsmutsningsgraden.

Anger förhållandet mellan de antal steg mattan kan utsättas för innan rengöring krävs.
 

Som synes har färger och mönster avgörande betydelse för hur man uppfattar mattans utseende/rengöring.
Nedsmutsningen uppfattas t.ex. som värre på en ljus, enfärgad matta än på en mönstrad matta med mörka
färger.

För att hålla ett acceptabelt visuellt intryck av mattans utseende / rengöringsstandard måste den ljusa,
enfärgade mattan naturligtvis rengöras oftare än den mörka mönstrade mattan.
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2. Rekommenderade rengöringsmetoder
Följande översikt är tänkt som vägledning vid val av metoder och bestämning av de procedurer som
kan uppfylla behovet av mattunderhåll. När man måste tillgodose särskilda förhållanden och
önskemål måste proceduren anpassas.

Om vissa områden är utsatta för kraftig nedsmutsning kan
grundligare och mera djupgående rengöring krävas.

++
+

GRUNDRENGÖRING

� Chem-Dry−metod e)

� Kombirengöring f)

3-4 gånger per år

++
+
o
o

2 gånger per år

++
+
o
o

1 gång per år

++
+
o
o

MELLANRENGÖRING

� Chem-Dry-metod a)

� Kombirengöring b) 
� Extraktionsmetod c)

� Torr rengöring d)

Dagligen
Efter behov

3 gånger per vecka
Efter behov

1 gång per vecka
Efter behov

LÄTT RENGÖRING

� Dammsugning
� Fläckborttagning

++
++

-
+

-
-

SMUTSFÖREBYGGANDE    
ÅTGÄRDER

� Avtorkningsgaller
� Smutsuppsamlare

Entréer,
expeditionskontor,
butiker, matsalar

Kontorsområden,
korridorer,

bibliotek, kliniker

Kontorsrum med få
personer,

möteslokaler, depåer

Exempel på
rumstyper 

Hög trafikMedelhög trafikLåg trafikTrafikintensitet

- = Ej relevant.  o = Lämplig med förbehåll.  +  = Kan användas.  ++ = Rekommenderas.

Se beskrivning av de rekommenderade rengöringsmetoderna i följande avsnitt. 
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3. Smutsförebyggende åtgärder
Det är viktigt – redan i projekteringsfasen – att man upprättar en effektiv rengöringszon för att stoppa
insläpning av smuts och skräp. Detta skonar golvbeläggningen och minskar
rengöringsomkostnaderna.

Rengöringszoner från utomhusytor bör börja med ett avtorkningsgaller för att stoppa insläpning av
grova partiklar i första steget. Därefter läggs en avtorkningsmatta som håller tillbaka fukt och mindre
partiklar. En sådan bör också placeras vid övriga smutsbelastade områden, exempelvis mellan fabrik
och kontor, mellan kök och restaurang, samt bredvid och i hissar.

Den mest effektiva rengöringszonen bör ha en längd på minst 5 meter. Dammsug rengöringszonerna
dagligen med roterande borstmunstycken, och se till att dessa grundrengörs med jämna mellanrum
för att uppnå maximal uppsugning av fukt och smuts. 

Rekommenderad rengöringszon :
Coral Rengøringszones förmåga till
smutsabsorbering :
Källa: TNO Venzelinstituut, Delft -
Holland

Användning av Coral Rengøringszone är
en effektiv lösning för att hålla tillbaka
smuts.

När man passerat cirka 5 meter
Coral-zon borstas 90 % av smutsen
under skorna av, och absorberas av
rengöringszonen.

För mer information, kontakta ege
contract a/s på telefon +45 86 21 00 00.

4. Dammsugning 
Dammsugningens syfte är att ta bort all lös smuts och allt löst damm.

Dammsug entrépartier och områden som trafikeras varje dag, även om
områdena inte verkar vara nedsmutsade. Planera dammsugningen så att
områden med mest trafik dammsugs oftast. 

Dammsugare med roterande borstmunstycke rekommenderas. Borstarnas
mekaniska effekt hjälper till att lösgöra smuts och partiklar från mattbotten på
ett effektivt sätt. 

Filter: Använd dammsugare med ett bra och effektivt HEPA mikrofiltersystem, för att effektivt ta bort
fint damm och för att bibehålla ett bra inomhusklimat. HEPA-filtersystemet har utvecklats i
samarbete med Astma- och Allergiförbundet, och dessa filter fångar upp 99,997 % av pollen, damm,
kvalster och andra partiklar.

Rekommenderade dammsugare: Använd dammsugare med hög sugeffekt. Dammsugaren bör ha ett
effektivt mikrofiltersystem, för att effektivt ta bort fint damm och för att bibehålla ett bra
inomhusklimat. 
Nilfisk GDP 930 är t.ex. en dammsugare som är lämplig för allergiker, och den har inbyggt
HEPA-filtersystem. (www.nilfisk-advance.dk)
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5. Mellanrengöring
Kan betraktas som en mindre djupgående rengöring, där mattans utseende uppfriskas med jämna
intervall, enligt plan. Mellanrengöring används också för rengöring av mattor som är lätt eller
medelstarkt nedsmutsade. Mellanrengöring utförs enligt följande beskrivningar:

a. Chem-Dry-metoden.
b. Kombirengöring.
c. Extraktionsmetoden.
d. Torr rengöring.

a. Chem-Dry-metoden vid mellanrengöring utförs genom att man
från en sluten kammare lägger på en varm (60-75 grader) ph-neutral
kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som sedan sugs upp och
avtorkas med bomullsrondell. 

Fördelar: 
� mycket effektiv rengöring 
� små vattenmängder
� ingen genomvätning på baksidan
� ingen användning av kemikalier
� smutsen moppas upp från mattans lugg
� kort torktid (normalt 1 timme)
� liten risk för felbehandling
� metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
� mattorna håller sig rena längre - inga rester av tvål eller kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetssätt: Dammsugning – utläggning av kolsyrelösning – avtorkning av smuts och fukt med
bomullsrondeller – ev. fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs av Chem-Dry (www.chemdry.dk).

b. Kombirengöring som mellanrengöring utförs genom rengöring
med ånga* i en specialkonstruerad borstmaskin (Lux Proffessional).
Två motroterande borstar lossar smutsen som tillsammans med
rensvattnet leds bort via ett transportband till en uppsamlingstank.
Maskinen använder låga ång-/vattenmängder, och ger därmed korta
torktider.
* I stället för ånga kan man använda rent vatten, något som emellertid
kommer att förlänga torktiden. 

Fördelar:
� mycket effektiv rengöring
� små vattenmängder
� ingen genomvätning på baksidan
� ingen användning av kemikalier
� kort torktid (normalt 1-2 timmar)
� liten risk för felbehandling
� metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
� mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller

kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetssätt: Dammsugning – borstbehandling – eventuell fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs med kombimaskinen Lux Proffessional. (www.lux.no)
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5. Mellanrengöring - fortsättning

c. Extraktionsmetoden utförs genom att man sprutar ner en
rengöringslösning i mattan. Efter en kort verkningstid görs en sköljning
med rent vatten, varefter man suger upp rengöringslösning och smuts.

Fördelar:
� rimligt effektiv rengöring
� rengöring med endast extraktionsmaskin kan ge god uppsugning

av lös smuts (men metoden kan också ge sämre torkning av mer
fastsittande smuts).

Nackdelar:
� kräver större vattenmängder
� ger längre torktider (normalt minst 1 dygn)
� risk för felbehandling
� användning av rengöringsmedel (kemikalier)
� risk för restkoncentrationer av tvål och kemikalier som drar till sig smuts

Arbetssätt: Dammsugning – utläggning av rengöringslösning – kort väntetid – 2 till 3
genomsköljningar med rent vatten plus uppsugning – avslutning med 1 till 2 uppsugningar – torkning.

Rekommenderade maskiner och medel: Professionella extraktionsmaskiner rekommenderas, t.ex.
Watex. Som rengöringsmedel rekommenderas Taski TR 103 från
DiverseyLever(www.diverseylever.dk).

d. Torr rengöring är en alternativ rengöringsmetod
som kan användas om det inte finns möjligheter att
torka mattan innan den utsätts för gångbelastning efter
rengöringen. 

Fördelar:
� rimligt effektiv rengöring av synlig smuts 
� inga torktider
� mattan kan tas i bruk omedelbart efter rengöringen

Nackdelar:
� Torr rengöring kan påverka luftkvaliteten under och efter arbetets utförande, och kräver därför

god ventilation.
� Omedelbart efter torr rengöring kan mindre mängder av torrschampot efterlämnas i mattan,

vilket kräver upprepade dammsugningar innan det tagits bort helt och hållet.

Arbetssätt: Dammsugning – förfuktning med prespray – fördelning av torrengöringsmedlet –
nedborstning – torkning – dammsugning med borstmunstycke. 

Rekommenderade maskiner och medel: Produkterna Sebo-duo-P, Capture
(www.captureclean.com) eller Host (www.hostcarpetcleaning.com) med tillhörande prespray och
specialutrustning.

Rengöringsanvisning 
för

ege contractmattor

Dok. F140302 - uppdaterat  111000 - Sida 6     egeege      www.egecarpet.com 



6. Grundrengöring
Syftet med grundrengöringen är att utföra en mer djupgående rengöring av mattan. Metoden
används för periodisk rengöring, där mattan blivit något nedsmutsad, eller mycket nedsmutsad.
Grundrengöring kan utföras med metoder och procedurer enligt följande beskrivningar:

e. Chem-Dry-metoden.
f.  Kombirengöring.

e. Chem-Dry-metoden som grundrengøring utförs med
PowerHeadTM AXT-tekniken, som påför en 60-75 grader varm
ph-neutral kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning genom
550 munstyckspåverkningar i minuten.

Mattan bearbetas samtidigt med 550 mekaniska passager i
minuten. Man använder ett sug med en kombination av kraftigt
vakuum genom 5000 sugningar per minut, och ett mekaniskt
vätskeflöde i mattan. Därefter kan mattan vid behov torkas av
med bomullsrondell.

Fördelar:
� mycket effektiv rengöring
� små vattenmängder
� djupgående, men ingen genomvätning på baksidan
� ingen användning av kemikalier
� smutsen moppas upp från mattan
� kort torktid (normalt 1-2 timmar)
� liten risk för felbehandling
� metoder och medel som ger minimal belastning på inomhusklimatet
� mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller

kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetssätt: Dammsugning – utläggning av kolsyrelösning och uppsugning av smuts utförs i ett och
samma arbetsmoment – eventuellt avtorkning med bomullsrondeller – eventuell fläckborttagning –
torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs av Chem-Dry (www.chemdry.dk).
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6. Grundrengöring - fortsättning

f. Kombirengöring som grundrengöring utförs genom rengöring med
ånga* från en specialbyggd borstmaskin (Lux Proffessional). Två
motroterande borstar lossar smutsen som tillsammans med rensvattnet
leds bort via ett transportband till en uppsamlingstank. Maskinen
använder låga ång-/vattenmängder, och ger därmed korta torktider.

* Vid extra nedsmutsade områden kan i stället för ånga användas
vatten där man tillsatt en liten mängd lågskummande mattschampo. 

Det kan vara nödvändigt med efterföljande genomsköljningar med rent vatten, och uppsugning med
extraktionsmaskin. Användning av vatten kommer dock att förlänga torktiden.

Fördelar:
� mycket effektiv rengöring
� små vattenmängder
� ingen användning av kemikalier
� kort torktid (normalt 1-2 timmar)
� liten risk för felbehandling
� metoder och medel som ger minimal belastning av inomhusklimatet
� mattorna håller sig renare längre, eftersom det inte finns några restkoncentrationer av tvål eller

kemikalier som drar till sig smuts.

Arbetssätt :Dammsugning – borstbehandling – (*genomsköljning med vatten – uppsugning med
extraktionsmaskin) – eventuellt fläckborttagning – torkning.

Rekommenderat system: Metoden utförs med kombimaskinen Lux Proffessional. (www.lux.no).
* Vid anv. av rengöringsmedel rekommenderas Taski TR103, DiverseyLever (www.diverseylever.dk)

7. Impregnering
Din ege contractmatta har impregnerats mot smuts och fläckar på fabriken. Impregneringen har
värmefixerats fast på mattans fiber, vilket säkerställer god motståndskraft mot slitage och rengöring.

Impregneringen kan dock med tiden slitas eller rensas bort. En tumregel är att man bör impregnera
om efter cirka 4 mellan- eller grundrengöringar. Vid varje efterföljande totalrengöring av mattor som
impregneras om bör behandlingen upprepas. 

Gå inte på mattan förrän den är helt torr efter rengöring/impregneringen – annars ökar smutsen.

Varning ! Impregnera inte en ege contractmatta med antistatmedel.

En ege contractmatta innehåller ledande fibrer som gör mattan permanent antistatisk. Därför är det
inte nödvändigt att impregnera med antistatmedel. Sådana antistatmedel kan i stället vara direkt
skadliga, eftersom de kan dra till sig smuts i okontrollerade mängder.

8. Efter rengöringen
Gå över mattan och ta bort eventuellt kvarvarande fläckar som inte försvann vid totalrengöringen.

Börja inte använda mattan förrän den är helt torr. Mattan ska också vara helt torr innan man sätter
tillbaka möbler, eftersom stolsben och liknande kan färga av sig på den fuktiga mattan.
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9. Fläckborttagning
Fläckar uppstår i regel vid spill eller genom att skosulor färgar av sig. Fläckarna bör tas bort
omgående. Oavsett vilken typ av matta Du valt kan följande ”första hjälpen” vara en god vägledning:

a. Första hjälpen.

1 Ta bort lös smuts. Om fläckarna är färska tar man först bort lösa rester, och utspilld vätska sugs
upp med en torr trasa eller med hushållspapper utan färg. Man får inte gnida, utan fläcken ska
baddas bort. Intorkade eller koncentrerade fläckar behandlas med en borste och dammsugare.

2 Lös upp med ljummet vatten. Ljummet vatten – utan tvål, tvättpulver, diskmedel eller liknande –
är nästa steg. Badda försiktigt området med en våt trasa, och sug sedan upp så mycket av vätan
som möjligt genom att ”dutta” med en torr trasa. Strö sedan ut potatismjöl och låt detta torka i ett
dygn innan du dammsuger upp det.

3 Fläckborttagare för mattor. Om vatten inte är tillräckligt för att lösa upp fläcken får man gå vidare
med ett universalmedel för mattrengöring, t.ex. ege Pletfjerner. Se anvisningarna på
förpackningen. För att fläcken inte ska spridas vidare eller tryckas djupare ner i mattan ska
mattrengöringsmedlet tas bort igen genom baddning. Kom ihåg att badda efteråt med rent
vatten, och göra en efterföljande uppsugning för att ta bort alla rester av fläckborttagningsmedlet.

4 Användning av specialmedel. Om inget av de tre stegen i ”första hjälpen” fungerar krävs
behandling med specialmedel. Rent allmänt gäller att bruksanvisningar och doseringsanvisningar
skall följas noggrant, och att man inte ska behandla fuktiga områden, utan låta dem torka först.
Om det finns ränder efter behandlingen är mattan allmänt nedsmutsad och behöver rengöras.
Om fläcken dyker upp igen finns antingen rester av fläckborttagningsmedlet eller av fläcken
kvar. I så fall måste området behandlas igen, enligt beskrivningen i steg 3.

      Arbetssätt: se Fläckborttagningsnyckeln

Innan ett rengörings- eller fläckborttagningsmedel används på en matta första gången, måste man
undersöka om medlet är skadligt för mattan. Skador kan uppstå som en följd av att något färgar av
sig, genom missfärgning, blekning eller upplösning. Gör ett ”frimärksprov” och välj ut en liten yta på
mattan, där medlet kan provas utan att det syns. Det kan vara i ett hörn, under ett värmeelement
eller liknande. Utför proven med angivna doseringar och verkningstider.

Viktigt.
Bearbeta alltid fläcken från ytterkanten och in mot mitten. Undvik att smutsa ner det rengjorda
området igen, genom att ombesörja god genomsköljning och uppsugning av överblivet
fläckborttagningsmedel. Vid fläckborttagning på större områden kan man med fördel använda en
extraktionsmaskin.

Ju snabbare man reagerar på fläckar, desto större är chansen att man ska lyckas få bort fläcken med
gott resultat. Observera att vissa fläcktyper är mycket svåra att ta bort, och sådana fläckar kommer
att synas tydligare på en ljus och enfärgad matta än på motsvarande mörkare och mer mönstrad
matta.

Vissa typer av fläckar som t.ex. kaffe, te, läsk och rödvin kan ibland på grund av färgrester vara
synliga även efter rengöring med universalfläckborttagare eller specialmedel. Sådana färgrester kan
ofta framgångsrikt tas bort med specialblekmedlet ”HelpMate”.
(se även beskrivningen av specialmedel omedelbart efter Fläckborttagningsnyckeln). 

VARNING !
Använd ALDRIG klorhaltiga produkter, eftersom det finns risk att mattan bleks.
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b. Fläckborttagningsnyckel.

Gnid med en trasa som fuktats med hushållssprit.Kulspetspenna

Fukta fläcken med lika delar vatten och hushållsättika. Vänta 10 minuter, och gnid sedan
omväxlande med fuktiga trasor och torra trasor. Gnid sedan med en lösning av vatten
och desinficeringsmedel, t.ex. Rodalon.

Kräkningar

Fukta en ren trasa med luktfri fotogen och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer
färg. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är
fastlimmad.

Kakao- och chokladdrycker

Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken
med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg.
Intorkade kaffefläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel (ege
Pletfjerner) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Kvarstående färgrester kan blekas med HelpMate.

Kaffe

Gnid försiktigt med en blandning av lika stora delar terpentin och hushållssprit.Harts

Se kaffeGräs

Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats
med fotogen. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte
mattan är fastlimmad.

Grädde

Låt fläcken torka och dammsug mattan.Grus
Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer.Glass

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.

Fruktsaft

Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats
med luktfri fotogen. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte
mattan är fastlimmad.

Fett

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt
tills det inte går att ta bort mer färg. Kvarstående färgrester kan blekas med HelpMate
eller 3% väteperoxid.

Cola

Fukta en trasa med fotogen (luktfri) och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är
fastlimmad.

Choklad och chokladglass

Fukta en trasa med fotogen (luktfri) och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är
fastlimmad.

Choklad (drick-)

Gnid med en trasa som fuktats med aceton.Cellulosalack och cellulosalim

Använd en trasa som fuktats med terpentin och tvätta av fläcken. Trådarna klistrar
samman om föroreningen får sitta för länge.

Bonvax

Syntetmattor: Använd en trasa som fuktats med 8% outspädd salmiaksprit. Mattor som
innehåller ull: Använd en trasa som fuktats med vatten och sug upp.

Bläck

Använd en trasa som doppats i en saltlösning (2 matskedar salt per liter vatten). Vrid ur
trasan och sug upp omedelbart. 

Blod

Vattenbaserad bets: Rengör fläcken med en trasa som vridits ur i vatten. Alkoholbaserad
bets: Rengör fläcken med en trasa som fuktats med hushållssprit.

Bets

Fukta fläcken med lika delar vatten och hushållsättika. Vänta 10 minuter, och gnid sedan
omväxlande med fuktiga trasor och torra trasor. Gnid sedan med en lösning av vatten
och desinficeringsmedel, t.ex. Rodalon.

Avföring

Mjuka upp fläcken med margarin under cirka ½ dygn. Ta därefter bort fläcken med så
lite bensin [kemiskt ren] som möjligt.

Asfalt

Använd en trasa som fuktats med terpentin och sug upp omedelbart. Gamla fläckar kan
inte tas bort.

Alkydfärg
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Ta bort så mycket som möjligt med exempelvis en slö kniv. Fukta en trasa med fotogen
och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer. Du kan eventuellt försöka att bleka en
färgad fläck med HelpMate eller 3% väteperoxid.

Stearin

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.

Starkvin, sherry, champagne o.dyl.

Fukta en trasa med hushållssprit och gnid på fläcken.Spritpenna

Fukta en trasa med fotogen och gnid på fläcken. Om det fortfarande finns färgrester kvar
kan dessa eventuellt blekas, helst med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Sot

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Sodavatten

Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta
bort mer.

Smörjolja

Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats
med fotogen. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte
mattan är fastlimmad. 

Smör

Fukta en trasa med fotogen och gnid på fläcken. Om det fortfarande finns färgrester kvar
kan dessa blekas, helst med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Skokräm

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.

Saft

Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken
med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg.
Intorkade fläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel (ege Pletfjerner) och
tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarsittande
färgrester kan blekas, helst med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Rödvin

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt
tills det inte går att ta bort mer färg. Intorkade fläckar: Fukta först fläckarna med
fläckborttagningsmedel (ege Pletfjerner) och tvätta sedan av fläcken med en trasa som
vridits ur i ljummet vatten. Kvarstående färgrester kan blekas med HelpMate eller 3%
väteperoxid..

Rödbetssaft

Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel (ege Pletfjerner) och låt detta verka under ett
par timmar. Gnid med en torr trasa och badda sedan med rent vatten.

Rost

Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta
bort mer.

Olja - svart smörjolja

Gnid med en trasa som fuktats med aceton.Nagellack

Se alkyd- eller plastfärg.Målarfärg

Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid omedelbart på fläcken tills det inte går att ta
bort mer.

Motorolja

Torka upp så mycket som möjligt. Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel (ege
Pletfjerner) och gnid med en trasa som vridits ur i en lösning av ljummet vatten och
salmiaksprit. Använd ½ dl 8% salmiaksprit till 2 ½ liter vatten. Gnid sedan med rent
vatten, och därefter med torra trasor.

Mjölk

Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats
med luktfri fotogen. Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte
mattan är fastlimmad.

Matolja

Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid på fläcken. Det behandlade området kan
bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är fastlimmad. Om det fortfarande sitter
färgrester kvar kan du prova att bleka fläcken med HelpMate eller 3% väteperoxid.

Mascara

Fukta en trasa med luktfri fotogen och gnid på fläcken tills det inte går att ta bort mer.
Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte mattan är
fastlimmad.

Läppstift

Fukta fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten, och sug upp med en torr
trasa.

Likör
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Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel (ege Pletfjerner). Eftertorka med en trasa
fuktad i vatten, och sedan med en torr trasa. 

Öl

Torka upp så mycket som möjligt. Fukta fläcken med fläckborttagningsmedel (ege
Pletfjerner) och gnid med en trasa som vridits ur i en lösning av ljummet vatten och
salmiaksprit. Använd ½ dl 8 % salmiaksprit till 2 ½ liter vatten. Gnid sedan med rent
vatten, och därefter med torra trasor.

Ägg
Se rödvinVitt vin

Se rödvin eller likörVin

Fukta fläcken med lika delar vatten och hushållsättika. Vänta 10 minuter, och gnid sedan
omväxlande med fuktiga och torra trasor. Gnid efteråt med vatten där
desinficeringsmedel tillsatts, t.ex. Rodalon. Se bruksanvisningen för information om hur
mycket du ska använda. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst med HelpMate, ev. 3%
väteperoxid.

Urin

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Torka sedan bort fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.
Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg. Kvarsittande färgrester kan blekas, helst
med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Tuschpenna (vattenbaserad)

Fukta en trasa med hushållssprit och gnid på fläcken.Tuschpenna (spritbaserad)

Lägg en påse med is på fläcken så den blir hård. Skrapa bort så mycket som möjligt av
fläcken. Gnid med en trasa som fuktats med bensin (kemiskt ren).

Tuggummi

Använd en trasa som fuktats med terpentin och sug upp omedelbart. Träskyddsmedel

Använd hushållspapper eller en torr trasa och sug upp så mycket som möjligt av fläcken
omedelbart. Tvätta sedan fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten.

Tomatketchup

Mjuka upp fläcken med margarin under cirka ½ dygn. Ta därefter bort fläcken med så
lite bensin [kemiskt ren] som möjligt.

Tjära

Sug omedelbart upp så mycket som möjligt med hushållspapper. Tvätta sedan fläcken
med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Fortsätt tills det inte går att ta bort mer färg.
Intorkade tefläckar: Fukta först fläckarna med fläckborttagningsmedel (ege Pletfjerner)
och tvätta sedan av fläcken med en trasa som vridits ur i ljummet vatten. Kvarsittande
färgrester kan blekas, helst med HelpMate, ev. 3% väteperoxid.

Te

Skrapa eller sug upp så mycket som möjligt. Gnid försiktigt med en trasa som fuktats
med fotogen.

Sås
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10. Beskrivning av rengöringsmedel

FLÄCKBORTTAGNINGSMEDEL:

Aceton. Mycket brandfarligt – undvik att andas in ångorna.

Bensin. Använd kemiskt ren bensin. Bensin är mycket brandfarligt.

Väteperoxid. En 3-procentig lösning kan eventuellt användas som alternativblekmedel till HelpMate,
vilket dock anses mera effektivt.

Ege Pletfjerner. Detta är ett vattenbaserat och effektivt fläckborttagningsmedel av universaltyp, som
tar bort de flesta fläcktyper. Begär information hos närmaste matthandlare.

HelpMate. Detta är ett effektivt blekmedel som används för att ta bort färgrester efter
fläckborttagning. Särskilt lämpligt för blekning av kaffe, te och rödvin. Information om närmaste
återförsäljare finns på telefon +45 70 20 42 41.

Hushållsättika.  Använd ofärgad hushållsättika. Ättika är irriterande för ögon och hud. 

Hushållssprit. Denaturerad hushållssprit, etanol. Sprit är mycket brandfarligt.

Rodalon. Desinfektionsmedel. Kan köpas hos Materialisten (Danmark). 

Fotogen. Använd luktfri fotogen. Fotogen är brandfarligt och kan efterlämna en fet fläck, som dock
förångas efter kort tid. OBS! Det behandlade området kan bukta upp under en kort tid såvida inte
mattan är fastlimmad.

Salmiaksprit. Det kemiska namnet kan också vara ammoniakvatten, men i handeln ser man oftast
benämningen salmiaksprit.

Terpentin. Mineralterpentin. Mycket brandfarligt och farligt att andas in. Terpentin kan efterlämna en
fet fläck som förångas med tiden.

                                                                  
...fortsättning på nästa sida
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10. Beskrivning av rengöringsmedel - fortsättning....

ÖVRIGA RENGÖRINGSMEDEL:

MELLANRENGÖRING med - a.) kolsyremetoden
Natural  pH-neutralt, kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som innehåller mineraler och som
justerats med aminosyra. Innehåller inte tvål, tensider, enzymer, fosfater eller lösningsmedel.

MELLANRENGÖRING med - b.) kombirengöringsmetoden
Ånga eller rent vatten för normal mellanrengöring 

MELLANRENGÖRING med - c.) extraktionsmetoden
Taski TR 103 är ett vattenbaserat lågskummande rengöringsmedel som innehåller tensider.
pH-värdet i en 10-procentig brukslösning är cirka 6-8.

MELLANRENGÖRING med - d.) Torr rengöring
Capture  är ett torrmattschampo som består av absorberande partiklar som fuktats med vatten och
rengöringsmedel.

Host är ett torrmattschampo som består av absorberande partiklar som fuktats med vatten,
rengörings- och lösningsmedel.

GRUNDRENGÖRING med - e.) kolsyremetoden
Natural  pH-neutralt, kraftigt kolsyreproducerande vattenlösning som innehåller mineraler och som
justerats med aminosyra. Innehåller inte tvål, tensider, enzymer, fosfater eller lösningsmedel.

GRUNDRENGÖRING med - f.) kombirengöringsmetoden
Ånga eller rent vatten vid grundrengöring av mindre nedsmutsade områden.

Taski TR 103 tillsätts till vattnet vid särskilt nedsmutsade områden. Produkten är ett vattenbaserat
lågskummande rengöringsmedel som innehåller tensider. pH-värdet i en brukslösning är cirka 6-8.

Se även leverantörens bruksanvisning innan användning.
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