
SKÖTSELRÅD 
HANDTUFTADE MATTOR

SKÖTSELRÅD HANDTUFTADE MATTOR 
För att ytterligare förlänga mattans hållbarhet och se till att den behåller 
form och utseende, rekommenderar Kasthall regelbunden skötsel. En ljus, 
enfärgad matta behöver mer skötsel än en mörk, mönstrad. Att piska eller 
skaka en handtuftad matta gör att man utsätter den för hårda påfrestningar 
som kan leda till bristningar i mattan.
Därför rekommenderar vi att du dammsuger och vädrar mattan istället. 
Du kan även vända mattan upp och ner och försiktigt slå på baksidan så 
att lös smuts trillar ut.

DAMMSUG OFTA 
Noggrann dammsugning är den lättaste och mest miljövänliga ren- 
göringsmetoden. Det är också den mest ekonomiska. När du dammsuger 
regelbundet får du bort all lös smuts och allt löst damm. Använd inte 
borstvalsmunstycke på mattor med lång lugg då det finns risk att det 
påverkar garnet och dess tvinnsnodd. Nya mattor innehåller alltid 
överskottsfibrer som försvinner efter hand. Du kan bli av med överskotts-
fibrerna snabbare genom att inledningsvis dammsuga mattan dagligen. 

KAMMA RYAMATTAN
För att en matta med lång lugg ska behålla sitt utseende rekommenderar 
vi att du kammar luggen regelbundet. Använd en glestandad kam eller en 
liten kratta.

ROTERA MATTAN
För att få jämn exponering och slitage rekommenderar vi att mattan 
roteras med jämna mellanrum.

TA BORT FLÄCKAR
Det bästa är att ta bort fläcken direkt. Torra fläckar är bäst att skrapa av. 
Börja från kanten av fläcken och skrapa mot mitten. Ta försiktigt så att 
fibrerna inte skadas. Våta fläckar tar du bort genom att lägga hushålls-
papper på fläcken. Ta sedan ljummet vatten på en trasa eller svamp. Fukta 
fläcken, sug upp och gör om samma sak tills fläcken är borta. Var försiktig 
så att mattan inte blir för fuktig då detta kan påverka limmet som fäster 
garnet. Tänk även på att våra handtuftade mattor i lin är känsliga för vatten 
och var därför extra varsam med vattenmängden. Gnid inte på fläcken efter- 
som det då blir svårare att ta bort den. Dessutom kan det skada fibrerna. 

Till fettfläckar och andra svåra fläckar kan du använda ph-neutrala 
rengöringsmedel utan blekmedel. Ta bort allt rengöringsmedel 
ordentligt efteråt så att fibrerna återfår sina naturliga egenskaper. 
Kvarlämnat rengöringsmedel kan orsaka allergier.

Läs Kasthalls fläcknyckel om du vill du veta mer om hur du tar bort 
olika typer av fläckar.

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.

För kontakt och instruktion kring återimpregnering kontakta din 
lokala Kasthallrepresentant eller info@kasthall.se. Kontakta oss om 
du är osäker på hur du ska gå tillväga eller om du har några frågor.


