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Tahranpoisto
 
Imeytä neste talouspaperiin tai puhtaaseen 
värjäämättömään liinaan. Kostuta sitten 
kuiva tahra haalealla vedellä ja imeytä  
kuivalla liinalla. Jos tämä ei riitä, toista  
menettely ja lisää mukaan hieman  
astianpesu-ainetta. Jos tahra on kuivunut, 
yritä ensin imuroida tai raaputtaa lika pois. 
Harjaa maton hapsut siitä, missä tahra oli, 
kun matto on yhä kostea. Voit käyttää myös 
hiustenkuivaajaa matalalla lämmöllä, jolloin 
kuidut palautuvat helpommin muotoonsa. 
Sisalimattojen kohdalla tulee vain liina  
kostuttaa ja puhdistaa matto sillä, koska 
sisali eivät siedä vettä suuressa määrin. 

Jos tahra on edelleen matossa, alla 
muutama vinkki:

 
tahran tyyppi: Ruoka- ja juomatahrat, 
viini ja kahvi

Toimenpide: Markkinoilla on 
monta tahranpoistoon soveltuvaa 
puhdistusaineita. Tutustu huolellisesti 
valmistajan ohjeisiin. HUOM! Kokeile aina 
maton piilossa olevaan kohtaan, jotta voit 
varmistua, että maton väri ei kärsi. 

Anna testipinnan kuivua kokonaan ennen 
sen tarkistamista. Jos testipinnan väri 
muuttuu, älä käytä tuotetta muualle 
mattoon.

 
tahran tyyppi: Steariini, purukumi

toimenpide:  
1. Imuroi matto tahran ympäriltä.

2. Viilennä tahra kylmäsuihkeella tai  
muovipussissa olevilla jääpaloilla.

3. Pilko steariini/purukumi palasiksi ja poimi 
palaset. Tarvittaessa, toista käsittelyä. 
Poista mahdolliset jäänteet kostealla 
liinalla.

 
tahran tyyppi: Asfaltti, väriliidut,  
huulipuna, öljy, kenkälankki, voi, noki.

toimenpide: 
1.  Raaputa tahraa varovasti. Imuroi irronnut 
materiaali (noki: vain imurointi)  

2.  Kostuta kohta liinalla ja soveltuvalla 
tahranpoistoaineella. Anna aineen vaikuttaa 
ja imeytä. Työstä tahraa sivuilta, älä paina 
tahraa. Toista.  

3. Huuhtele käsiteltyä kohtaa, kunnes tah-
ranpoistoaine on poissa.  
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Tekstiililattian hoito-ohjeet

yleiset ohjeet
Paras tapa hoitaa mattoa on varmistaa, ettei se likaannu liikaa. Tämä tehdään  
esimerkiksi sijoittamalla ulko-oven sisäpuolelle jalkojen pyyhkimiseen soveltuvaa  
mattoa, varsinkin tiloissa missä ulkojalkineita käytetään.

Muista mukauttaa maton väri ja laatu tarkoitukseen sopivaksi.

Huonekalujen aiheuttamat painaumat matossa, katoavat osittain huonekalujen  
siirtämisen jälkeen. Tilannetta voidaan nopeuttaa imuroimalla painautumaa pienellä 
suuttimella, jolla maton nukkaa voi vetää ylös. Jos tämä ei auta, voit kokeilla  
painauman kostuttamista lämpimällä vedellä ja harjaamalla pehmeästi nostaaksesi 
painautuneen nukan ylös

Villamatot:: Huomioikaa, että villamatto nukkaa joskus alussa paljon. Tämä johtuu 
valmistuksessa maton sisään jääneestä ylimääräisestä villasta, joka irtoaa hitaasti ja 
nousee pintaan. Villamattojen tahrojen puhdistamiseen suosittelemme kivennäisvettä, 
tavallisen veden sijaan. 

Villamattoja ei saa pestä rumpukoneessa, vaan ne tulee pestä laakapesuna.

Vältä valkaisuainetta tai muita tuotteita, jotka saattavat vaikuttaa villamaton väriin. 
Luonnollisten väriaineiden, kuten teen ja kahvin, aiheuttamat tahrat häviävät  
vähitellen valon vaikutuksesta. 

Sisalmatot: Poista mahdolliset tahrat välittömästi, imeytymällä likaa puhtaaseen 
liinaan. Kuivuneiden ja vanhojen tahrojen poistossa voit varovasti työstää tahraa  
veitsellä. Tahran voi varovaisesti kostuttaa esim. suihkepullon avulla, mutta muista 
ettei sisalmattoa saa läpikastella, sillä kuitu voi kupruilla tai kutistua. 
Sisalmaton varsinainen pesu tulee teettää ammattimaisessa mattopesulassa.

säännöllinen puhdistus
 
Imuroi matto säännöllisesti, suurin osa 
matossa olevasta liasta on pölyä nukan 
välissä ja maton kudoksessa. Pidä  
suulakkeen harjakset ylös vedettyinä, 
sillä ne kuluttavat mattoa ja reunuksia. 

Poista roiskeet ja tahrat niin nopeasti 
kuin mahdollista. 

Älä koskaan hankaa yrittäessäsi poistaa 
tahraa, saatat vain levittää sitä. Kostuta 
tahraa ja ime pois kuivalla liinalla.

Konepesu on tehtävä niin usein, että 
matto ei koskaan tunnu likaiselta.  Eri 
matot vaativat erilaiset puhdistusme-
netelmät, ja suosittelemme olemaan 
yhteydessä ammattimatonpesulaan, 
josta voit saada neuvoa ja apua. 


