Tvättbarhet: Upp till 30+ Celsius
Uppsugningsförmåga: + - 3 L /kvm (genomsnittlig uppsugningsförmåga är ca. 1 liter per 100 gram
lugg av polyamidgarn)
-

-

Försök tvätta bort fläckar så fort som möjligt efter försmutsning, för att få ett bättre
tvättresultat.
Använd aldrig olämpliga rengöringsmedel på mattan (aldrig blekmedel, desinfektionsmedel
etc.)
Använd en trasa eller svamp med rengöringsmedel för att göra rent mattan, applicera aldrig
rengöringsmedlet direkt på mattan.
När du använder ett rengöringsmedel, se till att du späda upp medlet enligt
rekommendation. En för hög koncentration av medlet kan förstöra din matta.
Om mattan är smutsig och blöt (t. ex. lera på mattan), låt det torka först. Lera och sand kan
då torkas av lättare.
Använder du högtryckstvätt för att göra rent din matta, håll ett avstånd av minst 40 cm.
För att torka mattan, låt den torka platt på marken, eller häng upp den på ett rör som är
minst 20 cm tjockt, så håller din matta sin form.
Om mattan har sugit upp vätskor som olja, tänk på att göra rent mattan endast på där för
avsedda speciella tvätt-platser. (Miljöfarliga vätskor ska alltid separeras från
rengöringsvattnet innan vattnet kan släppas ut i avloppssystemet).
När mattan är för smutsig för att använda, rulla ihop den med lugg-sidan inåt, lägg den i en
plastsäck och ta den till din närmaste återvinningscentral.
Använder du din matta mycket, byt den minst en gång om året.

Tack för att du tänker på miljön!

WASHING and CLEANING ADVICE
Washability: Up to 30+ Celsius
Absorption +- 3 L / m2 (average absorption is ca. 1 litre per 100-gram pile weight of polyamide yarn)
-

-

Always deal with stains as quickly as possible for a greater chance of cleaning success.
Never use inappropriate detergents on the carpet (bleach, disinfectants, etc).
Never apply the cleaning fluid directly onto the carpet, always apply to the absorbent
spotting material, cloth.
When using detergents always use the recommended dilution ratios.
When the carpet is dirty and wet (e.g. mud), let it dry first before vacuum cleaning. Mud, etc.
can be wiped out more easily this way.
Cleaning with Water-Pressurized machines, please work with a distance of at least 40 cm.
Drying, let the mat dry flat on ground or hanged over a round pipe with at least the diameter
of 20 cm.
When the mat is holding liquids like oils, etc., please clean the mats only in special facilitated
washing areas. (Harmful liquids must always be separated from water before entering the
drains).
When the mat is too dirty to use further, please roll them up (pile side in), pack them
properly in a plastic bag and take them to the recycling station.
For high traffic areas, please change the mats minimum every year.

Thank you for caring about our environment!

