FLÄCKNYCKEL
Nedan finner du information om olika typer av fläckar med rekommendationer på hur du kan ta bort dem. Var alltid varsam med vattenmängden och
tänk på att våra handtuftade mattor i lin är extra känsliga för vatten. Om du är osäker på hur du ska gå tillväga eller har några frågor om skötseln,
specifika fläckborttagningsmedel eller liknande – kontakta oss så ser vi till att du får experthjälp.
TYP AV FLÄCK:
Alla fetthaltiga produkter tex. asfalt,
färgkritor, grädde, läppstift, matfett,
olja, skokräm och sot

TYP AV FLÄCK:
Blod, choklad, Coca-Cola, frukt, glass, juice,
kaffe, kräkningar, rödvin, saft, urin, ägg och öl

Åtgärd / Gör så här:
Åtgärd / Gör så här:

Åtgärd / Gör så här:
1. Skrapa bort så mycket som möjligt av
fläcken med kniv, sked eller liknande.
2. Ta på fläckborttagningsmedel och låt verka
några minuter. Tänk på att använda ett
fläckborttagningsmedel som inte skadar eller
missfärgar fibrerna.
3. Skrapa loss skum och smuts. Upprepa flera
gånger tills fläcken är så gott som borta.

TYP AV FLÄCK:
Stearin och tuggummi

1. Sug upp vätska med ofärgat hushållspapper.
2. Späd ut resterna av fläcken med en liten mängd
ljummet vatten (blod och ägg = kallt vatten). Sug
upp, upprepa och låt torka.
3. Ta bort eventuella rester med hjälp av en vit
trasa. Fukta med en blandning av ljummet vatten
och lite ph-neutralt diskmedel (t ex Yes).
Efterbehandla med rent vatten och sug upp.

1. Skrapa upp så mycket som möjligt av fläcken
med hjälp av en kniv, sked eller liknande, utan att
skada fibrerna. Dammsug sedan runt fläcken.
2. Kyl ned fläcken med isbitar. Vi rekommenderar
att du använder ett specialmedel för tuggummifläckar.
3. Skrapa bort.

4. Ta sedan ljummet vatten på en trasa eller
svamp och fukta fläcken, sug upp och upprepa
behandlingen tills fläcken är borta.

Tvätta hos fackman
Vi rekommenderar tvättning enligt extraktionsmetoden utförd av en professionell tvättare på plant underlag. Vattenmängd och temperatur skall anpassas
till mattans material och lugghöjd. Det är också viktigt med bra ventilation vid torkningen. Krympmånen är ca 3–5%.
Kasthalls mattor får ej maskin- eller kemtvättas.
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