Underhåll och städinstruktioner
IMEX tillverkar textila plattor som uppfyller den mest krävande europeiska standarden,
EN1307.
IMEX textilplattor är kända för sin särskilda karaktär och för deras utmärkta val av färg och
utseende. Dessa egenskaper garanterar inte bara en lång livslängd, utan gör också
rengöring av de textila plattorna enklare och snabbare, vilket i sin tur innebär lägre
underhållskostnader.
01 Förebyggande åtgärder

Allmänt
Den varaktiga och vackra karaktären av en IMEX textilplatta bestäms av det rätta valet av
kvalitet och färg på plattan. I rum med intensiv gångtrafik, är det bäst att välja mörkare
färger. Mattan har en större smutsdöljande förmåga i ett sådant fall.

Avtorkningsytan
Skyddet av en interiör börjar med ett optimalt skydd vid entrén.
85 % av smutsen förs in av skor, och det är därför vi rekommenderar att du installerar en
effektiv och tillräckligt lång avtorkningsyta. (+-9m)
Satsa på en textilplatta med en mörkare färg och ett oregelbundet mönster.
02 Typer av regelbundet underhåll
Ett systematiskt underhållsprogram räcker för att förlänga livslängden på din matta. Ett
städföretag bör kallas in för att ge professionell rådgivning.

Dagligt underhåll
Dammsugning med ett borstvalsmunstycke utgör den dagliga rengöringen. Den kan
avlägsna omkring 80 % av smutsen från mattan. Dammsugning med ett
borstvalsmunstycke hjälper dessutom till att behålla utseendet på den textila mattan.
Dammsugningsintervall bestäms av gångtrafik och nedsmutsning av mattan:
Tung till normal gångtrafik
1 x per dag
Lätt gångtrafik
2 till 3 x per vecka
Sparsam gångtrafik
1 x per vecka
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Fläckborttagning
Vi rekommenderar att fläckar tas bort från mattan omedelbart, eftersom gamla fläckar är
långt mycket svårare att avlägsna. Ta hänsyn till följande tips:
. Ta bort partiklar med en skopa, vätskor med en ren, vit trasa;
. Behandla alltid fläcken med en ren, fuktig trasa;
. Arbeta alltid mot mitten av fläcken, i garnriktningen;
. Dutta på fläcken, och gnugga inte;
. Låt fläcken torka och dammsug sedan det behandlade området;
. Kalla in en expert för torkade eller härdade fläckar, vilken kan se till att mattan inte tar
skada med hjälp av rätt rengöringsmedel.

Årlig rengöring
En årlig rengöring rekommenderas med en skurmaskin. Med denna metod tvättas mattan
på ett effektivt vis med hjälp av vatten och rengöringsmedel.
När rent vatten kommer ut ifrån skurmaskinen har smutsen avlägsnats från
mattan. Tack vare denna metod kan den textila plattan återställas till sitt ursprungliga
utseende.
Vi rekommenderar att denna metod tillämpas av ett proffessionellt städföretag.
Intervallet av den grundliga rengöringen beror på användningen av rummet:
Tung användning
2 x per år
Normal användning
1 x per år
Måttlig användning
1 x per 4 år
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