Rengöring av 100% ullfilt
Daglig städservice
Det bästa du kan göra för din matta är att gör så lite som möjligt.
Eftersom ull, så att säga är ett "självrengörande" naturligt material kan
du vanligtvis bara dammsuga med en mjuk borste en gång i veckan.
Torr smuts
Borsta bort med en mjuk borste eller dammsug filten. En tredje och
mycket effektiv metoden är att ta bort smuts med en klädroller.
Fuktiga fläckar
Har du fått en fuktig fläck så gör inget förrän den torkat helt. Försök
aldrig torka eller skrubba filten när den är våt. Du riskerar bara att
skada ullfibrerna eller ge smutsen "fotfäste" så det blir en fläck. Följ
anvisningar ovan när fläcken är torr. Är fläcken kvar följ
instruktionerna i fläckavsnittet
Spillda vätskor
Fibrerna i merinoullen har en struktur som gör att filten får vatten och
andra vätskor att rinna av. Om du spiller vätska på filten bör du
omgående suga upp vattnet med en ren och torr trasa. Gnugga inte
utan tryck istället försiktigt i några sekunder åt gången och låt trasan
göra jobbet åt dig. När vätskan är helt absorberad kan du antingen
borsta filten med en mjuk borste eller dammsugare.
Fläckar
Fick du av misstag kaffe, rött vin, blod, ketchup eller andra
problematiska vätskor på din filt, och det har trängt in i ullfibrerna
utan att du hunnit suga upp det, rekommenderar vi följande:
1. Undvik att gnugga på fläcken - det kommer bara att göra
onda värre.
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2. Placera en våt trasa på fläcken, låt den ligga i ca 15 min tills fläcken
är genomblöt. Applicera inte tvål.
3. När fläcken har blivit fuktig (inte våt), tryck försiktigt med en ren,
torr trasa. Tryck i 3-4 sekunder åt gången. Det är viktigt att du trycker
och släpper istället för att gnugga.
Arbeta fläcken utifrån och in annars riskerar filten att skadas.
4. Upprepa vid behov flera gånger.
5. Avsluta med att torka det fuktiga området med hårtork för att
undvika märke efter vattnet.
Om fläcken inte kan tas bort med ovanstående tips, rekommenderar vi
att du kontaktar ett rengöringsföretag som arbetar med kolsyrningsmetoden för att undvika användning av tvål och kemikalier.
Fläckborttagningsmedel
Vi rekommenderar inte användning av fläckborttagningsmedel,
eftersom användning av även milda tvålar kan fixera fläcken.
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