Skötselanvisningar för känsliga interiörer

10. Mattor

Allmänna skötseltips för mattor
• Kontakta en specialist om du upptäcker hål
i mattan eller om den är sliten. Slitna mattor
behöver repareras.
• Dammsug under mattorna om det går. Se i alla
fall till att vika undan mattkanten en bit när du
dammsuger, eller låt dammsugarmunstycket
löpa under mattkanten. Grus, smuts och sand
silas nämligen ned genom mattan och lägger sig
under. När man sedan går på mattan rör den sig
fram och tillbaka och det grus som ligger under
ger fula repor på golvet. Det kallas för sandpapperseffekten.
• Lägg gärna ett möbelunderlägg under möbler
som har spetsiga fötter eller metallhjul (se bild).
Möbelunderläggen skyddar mattor och golv från
fula märken.
• Rulla mattan med ovansidan utåt. Då trillar
smuts och grus ut mycket lättare. Gör så här:
1. Arbeta flera tillsammans om mattan är stor.
2. Stå i strumplästen på en linje vid ena mattans
kant.
3. Lyft upp kanten tillsammans och gå baklänges
över mattan.
4. Börja rulla när ni gått så långt bak som utrymmet tillåter.
• Moderna mattor: Följ instruktionerna från försäljaren om hur moderna mattor ska skötas.

Här ser vi hur ett så kallat mikroklimat har bildats
under en dörrmatta. Fukten har stängts in på grund
av gummibackningen och mikroorganismer har börjat
gro. Vänd ofta på mattor med gummibotten.
Foto: Lisa Nilsen.

Tips! Ska du rulla ihop mattan och förvara
den? Använd ett rent bomullslakan mellan
lagren och rulla upp mattan på ett ihåligt
platsrör. Då är det lättare att hänga upp den
för förvaring

2010

En gångmatta på Kalmar slott skyddar golven från
onödigt slitage. Foto: Lisa Nilsen.
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Entrémattor
Vill man spara på städning och rengöring är rejäla
entrémattor en god investering.
Välj matta
• Välj en matta av kokosfibrer eller astroturf med
rejäl borst och undersida av gummi. Dessa kan
måttbeställas hos matthandlare.
• Välj en matta som är minst tre meter lång. Det
kan vara svårt att få till i mindre byggnader, men
principen gäller att entrémattan ska vara så stor
som möjligt för att man ska hinna ta flera steg
på den och torka skorna rejält.
• Lägg en matta i lätt material efter den grova
entrémattan.
Så sköter du entrémattor
• Dela gärna upp kokosmattor i flera bitar – då blir
de lättare att hantera. Kokosmattor är nämligen
tunga och kan vara svåra att lyfta om man arbetar ensam.
• Vänd på mattan minst varannan dag – det finns
risk att fukt bildar mögel undertill (se bild).
Dessutom trillar sand och grus ut ur mattan när
den vänds och då är det bara att dammsuga upp
det.

• Dammsug mattan varje dag på full effekt. Kokosmattor fäller en del borst när de är nya, men det
avtar så småningom.

trä- och stengolv. Det kan vara mycket svårt att få bort
sådana märken. Foto: Marie Edman-Franzén.
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Plast- och gummibackning under en matta eller
halkskydd kan lämna efter sig fula spår på golvet,
inte bara på linoleum som på bilden, men också på

Möbelunderlägg av glas skyddar mattan från märken
från metallhjulet på stolen. Foto: Lisa Nilsen.
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Skydds- och gångmattor
Välj matta
På tydliga gångstråk kan det vara en fördel att
ha speciella gångmattor som skydd. Rådgör med
SFV:s förvaltare om storlek och kvalitet. Skyddsoch gångmattor ska ha en undersida som inte
riskerar att skada golvet eller mattan de ligger på.
Plast- och gummibackning kan ge fula spår.
Så sköter du skydds- och gångmattor
• Dammsug regelbundet, oftare i närheten av
entrén.
• Rulla ihop mattorna med jämna mellanrum
(ovansidan utåt) så att du kan dammsuga under
dem.
Gamla och antika mattor
Det finns olika sorters mattor som är värda att
bevara, till exempel turkiska kelimmattor, persiska
knutna mattor och handvävda svenska mattor.

Foto: Therese Hultman.
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Så sköter du gamla mattor
• Använd en dammsugare med reglerbar sugförmåga och dammsug på mellansvag styrka.
• Dammsug med mattmunstycket.
• Fråga en specialist om råd ifall du behöver
rengöra mattan på annat sätt. Använd aldrig
kemiska produkter eller våta rengöringsmetoder
på gamla fina mattor.

Det är viktigt att dammsuga under mattorna. Det är
inte alltid man kan ta bort hela mattan, men man kan i
alla fall dammsuga under mattkanten.
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