
SKÖTSELANVISNING FÖR 
TECSOM TEXTILA PLATTOR

Byggstädning 
Dammsug golvet. Använd en dammsugare med borstvalsmunstycke. På marknaden finns både motordrivna 
och luftströmsdrivna borstvalsmunstycken. En roterande borstvals lösgör lätt smutsen från luggen och lyfter 
samtidigt upp de.   . n. Ta bort fläckar. 

Daglig städning 
Regelbunden dammsugning lyfter luggen och håller mattan fräsch samt minskar behovet av periodiskt 
underhåll. Dammsugning rekommenderas dagligen i utrymmen med hårt slitage. Använd en dammsugare med 
borstvalsmunstycke. En roterande borstvals lösgör lätt smutsen från luggen och lyfter samtidigt upp den.

Fläckborttagning: Fläckar tas bort omedelbart när de uppträder. 

Periodiskt underhåll 
Frekvens och metod på periodiskt underhåll är beroende av trafikintensitet, smutsbelastning, entrézoners 
utformning, årstid m.m. Före periodiskt underhåll dammsugs golvet noggrant och fläckar avlägsnas. Textila 
golv kan tvättas med s.k. extraktionsmetod. Ett utspätt mattrengöringsmedel sprayas på golvet. Det får verka i 
några minuter och sköljs sedan omsorgsfullt bort med rent vatten med hjälp av en extraktionsmaskin. Om det 
blir rengöringsmedel kvar i mattan blir den snabbt smutsig igen. Tvättningen upprepas tills mattan är ren. 

Fläckborttagning 
Alla fläckar skall tas bort så fort de upptäcks. Vid en våt fläck, lägg en absorberande ljus trasa på den.
Återfukta och torka tills fläcken är borta. Borsta upp luggen medan mattan är fuktig. Vid torra fläckar skall man 
dammsuga noga runt fläcken innan borttagning för att inte befintlig smuts skall göra arbetet svårare.
Använd en ren ljus trasa med neutralt rengöringsmedel och/eller särskilda fläckborttagningsmedel.
Badda (gnugga inte) och skölj med rent vatten. Gör alltid ett test med fläckborttagningsmedlet på ett mindre 
synligt ställe för att försäkra dig om att textilgolvet inte blir skadat.

 TecSOM textilplattor 

TecSOM textilplattor finns i en stor variation av kvalitéer och 
färger och redan vid valet av platta kan man skapa goda 
förutsättningar för få ett golv som ser bra ut i en lång tid 
framöver. Välj rätt kvalité som matchar verksamhet och 
trafikintensitet. Smuts och slitage syns lättare på ljusa enfärgade 
golv. Tänk på att använda golv av hög kvalité och mörkare 
färger i områden med hårt slitage. Planera skötsel och frekvens 
utifrån trafik och smutsbelastning. Ett entrésystem minskar 
smutsbelastningen och är en god investering. 
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