
Skötsel och underhållsråd för textilgolv

Skötselprogram i fem steg

1.   Förebyggande skötsel
 Använd en effektiv avtorkningsmatta som hindrar smutsen från att komma in.

2.   Daglig städning
 Effektiv dammsugning och regelbunden fläckborttagning.

3.   Periodiskt underhåll
 Beroende på graden av nedsmutsning, kan du välja mellan tre metoder för att   
 behålla mattans utseende och funktion trots hårt slitage.

4.   Extra rengöring
 Injektion och extraktion för djuprengöring är en metod som kan användas när det  
 behövs en grundligare rengöring av mattan.

5.   Fläckborttagning
 Viktigt att välja rätt metod beroende på typ av fläck.
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Varför är det viktigt att vara noga med underhållet av dina textilmattor? 

•   För att bevara golven och de ska se snygga ut även efter en lång tids  
 användning.

•   Av hygienska skäl. 

•   Av ekonomiska skäl. Ta med underhållskostnaden i din budget från början,  
 det lönar sig i längden.
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Förebyggande underhåll
En stor del av all smuts som finns på golven på en arbetsplats kommer utifrån. Ge-
nom  att ha ett system för att fånga upp smutsen på väg in i lokalerna, kan man 
minska mängden smuts som hamnar i textilmattan. Använd ett skrapgaller utanför 
ingången till lokalen, sedan en ”gräsmatta” som fångar upp smutsen på insidan 
lokalen och längre in en textilmatta (ovanpå den fasta textilmattan) som fångar 
upp och absorberar den smuts och fukt som finns kvar under skorna.

Daglig städning
Dammsugning av tuftade mattor – Gör så här: 
Avlägsna smuts och damm från golvet. Använd en dammsugare med borst-
valsmunstycke för alla tuftade mattor med tjock lugg. Ta bort fläckar och spill i 
samband med dammsugningen.

Fläckborttagning – Gör så här:
Använd en ren vit trasa med neutralt rengöringsmedel eller särskild fläckborttag-
ning. Badda (gnugga inte) och skölj med rent vatten.

Regelbundet underhåll
Välj metod efter hur hårt golven utsätts för nedsmutsning:   

Metod 1. Pulversystem (bara tuftade mattor) – Gör så här:
Förbered mattluggen med en dammsugare. Sprid ut pulvret och borsta in det 
i mattluggen med maskinen. Låt pulvret ligga kvar och verka cirka en timme. 
Dammsug upp det smutsiga pulvret.

Fördel: Minsta möjliga störningar för den dagliga verksamheten i lokalerna, mini-
mal deformation av luggen och djupare inträngning i luggen.

Metod 2. Rondellmaskinrengöring (bara tuftade mattor) – Gör så här:
Förbered mattluggen med en dammsugare. Spraya ut rengöringslösning på ytan 
och rengör med maskinen. Den smutsiga vätskan sugs upp av rondellen.

Fördel: Kostnadseffektiv underhållsmetod. Minsta möjliga störning, torkar på ett 
par timmar.

Metod 3. Rotocleaner (bara tuftade mattor) – Gör så här: 
Förbered mattluggen genom att dammsuga först. Spraya utspätt rengöringsmedel 
eller rent vatten genom rotocleanern och rengör med maskinens borstar. Systemet 
suger upp den smutsiga vätskan.

Fördel: Kostnadseffektiv underhållsmetod, minsta möjliga störningar – golvet 
torkar på ett par timmar.

1.

2.

3.

Viktigt att veta:  
Om roterande borstar/rondeller används felaktigt kan mattans fibrer till viss 
del deformeras.
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Rengöring när golven är mer än normalt nedsmutsade
En rengöringsmetod på hårt smutsade golv där det krävs injektion och extraktion 
med varmvatten. Använd en av följande tre metoder:

Metod 1. Injektion och extraktion utan borste för tuftade mattor –  
Gör så här:
Avlägsna all smuts och förbered mattluggen med en dammsugare. Om så behövs, 
spraya på rengöringsmedel för gångytor. Injicera vatten och utspätt rengöringsme-
del i mattluggen. Den smutsiga vätskan sugs upp till återvinningstanken. Skölj noga 
med rent vatten eller med textilsköljmedel om detta behövs för att minska den 
statsiska elektriciteten (alkaliteten) och för att minska risken för återsmutsning.

Metod 2. Kombinationsrengöring – Gör så här:
Avlägsna all smuts och förbered mattluggen med en dammsugare. Om så behövs, 
spraya på rengöringsmedel för gångytor. Schamponera mattan med ett roterande 
trippelborstsystem eller med en lämplig maskin med roterande enkelborste. Skölj 
genom injektion och extraktion av varmt vatten.

Metod 3. Industriell kombinationsrengöring 
Industrimaskin krävs på stora ytor som flygplatser, stora korridorer,kontorslandskap 
och varuhus. Följ instruktionerna som följer med maskinen. Intervallerna bestäms av 
trafikintensiteten, läget och nedsmutsningen.

4.

Viktigt att veta: 

Om roterande borstar/rondeller används felaktigt kan vissa fibrer deformeras.
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Fläckborttagning
Gemensamt för alla fläckar som räknas upp här är att dels skrapa bort smutsen eller 
badda fläcken med en ren trasa, sedan ”skölja av” fläcken med vatten och dels använ-
da någon av metoderna som beskrivs.

5.

Typ av fläck Åtgärd

Kaffe, coca-cola, vin, juice:   Metod 1 eller 2 + 3 

Olja, skokräm:  Metod 1, 2 eller 7 

Smörjmedel, fett:  Metod 1, 2 eller 7 

Fasta födoämnen:  Metod 1 eller 4 + 11 

Blod, avföring, gräs, ägg:  Metod 1 eller 8 för svårare blodfläckar 

Choklad, senap: Metod 1 eller 6 

Fernissa, färg, lim: Metod 7 

Rost: Metod 8

Tuggummi:  Metod  9 

Stearin: Metod 10 

Okända fläckar:  Metod  1 eller 2, sedan 3 om fläckarna fortfarande  

 syns + metod 7 om det behövs 

Urin:  Metod  4 + 6 + 11 

Bläck:  Metod  7 + 2

Lösningsmedel:  Kemtvätt (fläckborttagare)

Rengöringsmedel:  Kristalliserat mattschampo i lämplig utspädning

Metod 1    Spraya rengöringsmedlet på fläcken, därefter injektion/extraktion   
 med varmt vatten

Metod 2    Badda med trasa indränkt i mattrengöringsmedel

Metod 3    Spraya med special rengöringsmedel för kaffefläckar och garvsyra

Metod 4    Badda med trasa eller liknande indränkt med ammoniakbaserat  
 rengöringsmedel (med högt pH-värde)

Metod 5    Badda med trasa indränkt med surt rengöringsmedel

Metod 6    Badda med trasa indränkt med biologiskt aktivt enzymrengöringsmedel

Metod 7    Badda med trasa indränkt med fläckborttagningsmedel

Metod 8    Badda med trasa indränkt med rostlösningmedel

Metod 9    Härda med frysgel och skrapa bort med spatel

Metod 10  Täck med absorberande papper och använd ett medelvarmt    
 strykjärn + metod 7 om så behövs

Metod 11  Skölj med ren vit vinäger (ättiksprit)


