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                         KUIVAAVAT MATOT, SIIVOUS- JA HUOLTO-OHJEET 
 
 

SIIVOUS- JA HUOLTO-OHJEET KUIVAAVILLE 
OVENSUU- JA KÄYTÄVÄMATOILLE 
 
 
Maton suorituskyky riippuu siitä, kuinka hyvin sitä 
hoidetaan. Matto pitää siivota ja huoltaa, jotta 
matto säilyttää tehokkaan suorituskykynsä ja siten 
varmistetaan myös tuotteen pitkä ikä. 
 
Säännöllinen maton puhdistus on suositeltavaa, 
jotta matto näyttää uudelta ja edustavalta 
sisäänkäynnissä. 
 
Maton siivouksen aikaväli riippuu jalankulku-
liikenteen määrästä. Mitä kovempi liikenne, sitä 
useammin matto pitää siivota. Yleispätevänä 
sääntönä voidaan mainita, että kovan liikenteen 
alueilla matot tulisi puhdistaa ja siivota päivittäin ja 
kevyen liikenteen alueilla kerran viikossa. 
 
Talvella mattojen siivoustarve on luonnollisesti 
suurempi kuin kuivina kesäkausina. 
 
Kuivaavat matot on suunniteltu siten, että ne 
keräävät kaiken lian, pölyn, hiekan ja kosteuden.  
 

 

	
 
 
 
 
 

 

SIIVOUS 
 

Kuiva lika 

Kuiva lika koostuu pääsääntöisesti pölystä ja 
hiekasta. Hiekka voi vahingoittaa nukan laatua 
koska se on kovaa kuin lasi. Sen tähden on 
erittäin tärkeää että se imuroidaan aina pois 
mahdollisimman nopeasti. Muutoin maton tekstiilin 
kiilto ja kuitu vaurioituu. 

Märkä lika 
Märkä lika koostuu vedestä, joka sisältää kuivaa 
likaa ja se näkyy tahroina. Anna maton kuivua 
perusteellisesti (tämä tapahtuu nopeimmin hyvin 
tuuletetussa tilassa) ja käsittele sitten tahrat kuten 
kuivan lian kohdassa on mainittu. 
 

Päivittäinen siivous 
 

Kaikista tehokkain keino on käyttää tehokasta 
pölynimuria, jossa on pyörivä harja. Imuroi hitaasti 
ja joka suuntaan maton poikki. Tämä on kaikkein 
tehokkain keino irrottaa ja poistaa lika, joka on 
uponnut nukan sisään. Tehokas imurointi nostaa 
myös nukan kuidut ylös, jolloin matto näyttää 
uudelta. Jos lian antaa kasaantua, matto täyttyy 
nopeasti liasta, joka taas vähentää maton 
tehokkuutta. Tämä voidaan estää päivittäisellä 
imuroinnilla. 
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HUOLTO 
 
Huolimatta päivittäisestä siivouksesta, matto 
täyttyy ajan mittaan liasta. Tämä vähentää 
merkittävästi maton tehokkuutta, lian piilotta-
misominaisuuksia ja kosteuden imeytymistä. 
Kausihuolto on siksi välttämätöntä, jotta maton 
tehokkuus voidaan ylläpitää ja se vähentää myös 
merkittävästi näkyviä jälkiä. 
 

Paras huoltomenetelmä matolle on maton 
puhdistus painepesurilla. Tällä menetelmällä 
saadaan suihkutettua vesi paineella nukan sisään. 
Maton kuivuttua kuiva lika voidaan imuroida 
helposti. Jos matto tulee erittäin likaiseksi, 
puhdistusaineita (neutraali pH) voidaan lisätä 
veden joukkoon. On kuitenkin tärkeää, että 
puhdistusainejäämät poistetaan huolellisesti 
matosta, koska saippuajäämät vetävät nopeasti 
likaa puoleensa. Tämän johdosta suosittelemme 
maton pesua painepesurilla käyttäen ainoastaan 
vettä. Anna maton kuivua kunnolla käsittelyn 
jälkeen. Tämä tapahtuu parhaiten hyvin 
ilmastoidussa tilassa. 

Anna maton kuivua perusteellisesti ennen kuin 
käytät sitä uudestaan. Kuiva matto on 
huomattavasti tehokkaampi kuin kostea matto. 

TAHRAT 
 
Käytännössä kaikki tahrat voidaan poistaa 
vedellä. On olemassa myös muita tahrojen 
poistomenetelmiä. Seuraava sääntö pätee kaikkiin 
tahroihin: käsittele ne mahdollisimman nopeasti. 
 
Kotitalousaineet ja puhdistusainesekoitukset 
voivat olla vaarallisia. Puhdistusaineet, jotka 
sisältävät saippuaa vain poistavat tahran 
väliaikaisesti. Monet puhdistusainesekoitukset 
voivat aiheuttaa värin haalistumista ja voivat 
vahingoittaa pysyvästi mattoa tai muuttaa sen 
nukkaa. 
 
Tahran puhdistusmenetelmät 
 
Melkein jokaiseen tahraan on olemassa ratkaisu. 
Tahrojen yleiskatsaus seuraavassa sisältää listan 
erilaisista ainesosista, jotka aiheuttavat tahroja ja  
 

 
 
 
parhaan menetelmän niiden käsittelemiseksi (ks. 
taulukko). 
 
Menetelmä 1 
 
Poista kiinteä jäte matosta mahdollisimman hyvin 
lusikalla. Kastele heti puuvillainen frotee- tai 
keittiöpyyhe kylmällä vedellä. Purista pyyhe hyvin, 
niin että se jää tasaisen kosteaksi ja aseta kostea 
pyyhe matolle tahran päälle. Jätä pyyhe tahran 
päälle ja anna sen kuivua. Jos tarpeen, voit 
korvata sen uudella, kostealla pyyhkeellä, kunnes 
tahrasta ei enää irtoa likaa. Älä kurki, toimiiko 
käsittely, koska muuten imeytyminen keskeytyy. 
Jätä pyyhe paikalleen kunnes se on täysin kuiva. 
 
Menetelmä 2 
 
Testaa aina värin- ja materiaalinkesto 
huomaamattomasta paikasta matolla. Levitä 
tahranpoistoainetta, anna vaikuttaa 12 tuntia ja 
arvioi tulos. Anna pinnan kuivua huolellisesti. 
Levitä tahranpoistoainetta matolle kuivan tahran 
päälle. Levitä tahranpoistoainetta 
froteepyyhkeeseen ja peitä tahra sillä. Anna 
tahran kuivua. Jos tarpeellista, anna imeytyä 12 
tuntia ja toista käsittely. 
 
Menetelmä 3 
 
Testaa aina värin- ja materiaalinkesto maton 
huomaamattomasta paikasta. Levitä 
tahranpoistoainetta kuivalle froteepyyhkeelle. 
Pyyhi maton tahraa pitkin, edestakaisin vedoin. 
Älä paina, kierrä tai hankaa. Levitä 
tahranpoistoainetta tahran jäännökselle ja jatka 
alueen pyyhkimistä pitkin, laajoin vedoin. 
 
Menetelmä 4 

Testaa aina värin- ja materiaalinkesto 
huomaamattomasta paikasta matolla. Levitä 
tahranpoistoainetta tahralle ja anna vetäytyä viisi 
minuuttia. Poista irtoava lika matosta varovasti 
lusikalla. Lopuksi pyyhi kuivaksi puuvillaisen 
frotee- tai keittiöpyyhkeen avulla pitkin, laajoin 
vedoin. Älä paina, kierrä tai hankaa. Toista 
käsittely tarvittaessa. 
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TAHRAT / PUHDISTUSMENETELMÄT 
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Ruoka: 
- Makeiset, lakritsi, jäätelö ja hedelmät 
- purukumi 

 
1 
4 

 
2 
4 

Juomat (kahvi, tee, virvoitusjuomat) 1 2 
Rasvat ja öljyt (voiteluöljyt) 3 3 
Liisterit ja liimat  4 4 
Maalit (akryylimaalit) 3 3 
Kehon eritteet (veri, urea) 1 2 
Jäljet 1 3 
Muta 
Anna ensin kuivua. Imuroi kuiva lika käyttäen harjaa ja noudata sitten  
menetelmän 1 ohjeita. 

1 1 


