Onderhoud
Het onderhoud van uw mat is belangrijk voor de levensduur. Zonder onderhoud zal vuil zich
ophopen in de tapijtpool en zal de mat beetje bij beetje aan functionaliteit verliezen.
Vuil dat binnenkomt zal normaal door de loopbeweging naar de bodem van de tapijtpool verplaatst
worden. Als het vuil , meestal zand, hier te lang blijft zal dit door loopbewegingen over het tapijt
schade toebrengen aan de tapijtvezel. Zand schuurt en door het schuren snijdt het zand bij iedere
loopbeweging in de tapijtpool. Na verloop van tijd treden er hierdoor loopplekken op en uiteindelijk
zal het tapijt op deze plaatsen kaler gaan worden.
Bovenstaande is vooral van toepassing bij plaatsen waar veel mensen komen zoals supermarkten,
tankstations, fitness enz. De slijtage van een mat hangt dus vooral af van de hoeveelheid mensen die
over de mat lopen en het onderhoud dat u al dan niet pleegt.
In ons assortiment hebben we verschillende typen matten. Matten met vinyl rug zijn normaal niet
wasbaar, matten met een NBR rug zijn wasbaar c.q. industrieel wasbaar.
Algemeen onderhoud.
Stofzuigen. Stofzuig de mat regelmatig, dit kan afhankelijk van de locatie, vervuiling dagelijks tot
wekelijk zijn.
Tip, met het stofzuigen verwijdert u over het algemeen alleen het vuil uit de bovenkant tot halfweg
de tapijtpool. Het zand onderin de mat zult u moeilijk met een stofzuiger kunnen verwijderen. Om
toch meer vuil te verwijderen draait u de mat om, met de tapijtpool op een harde ondergrond
(beton, hout, tegels enz.) U kunt de mat nu voorzichtig plat uitschudden of er met een
mattenklopper op slaan. U zult versteld staan hoe veel vuil er na het stofzuigen nog uit de mat komt.
Het vuil dat hierbij loskomt kunt u dan opzuigen.
Vast entreetapijt kunt u afhankelijk van de locatie en gebruik ook reinigen met een sproei extractie
tapijtreiniger. Voordat u het entreetapijt via sproei extractie gaat reinigen eerst goed stofzuigen.
Met het sproei extractieproces kunt u ook vuil van de bodem verwijderen. Als u een groot oppervlak
heeft is het aan te raden vooral sproei extractie te gebruiken in de looppaden, bijv. bij de deur,
achter de toonbank, richting trap enz. Na het sproei extractieproces kunt u het entreetapijt weer
stofzuigen om loszittend, naar bovengekomen vuil te verwijderen.
Regelmatig onderhoud zorgt er voor dat uw mat / entreetapijt optimaal vuil kan opnemen en
verlengt de levensduur.
Let op droogloopmatten met katoenen pool ! Katoen absorbeert veel vocht maar houdt dit ook lang
vast. Als matten met katoenen pool voor langere tijd te nat blijven kan er op den duur
schimmelvorming optreden. U kunt dit vergelijken met een handdoek die vochtig is en 2‐3 weken in
een wasmand zit, deze zal gaan stinken door de schimmelvorming. Bij een mat met katoenen pool is
het niet anders. Let er dus vooral in de herfst en winter op dat de mat niet te nat blijft. Is de mat te
lang te nat, droog deze dan in de droger (indien geschikt) of over de verwarming.

Wasbare matten
In ons assortiment treft u ook een aantal wasbare matten aan. Matten met pvc/vinyl rug geven wij
aan als huishoudelijk / hand wasbaar op maximaal 30 graden. Matten met NBR (Nitril) rubber rug
kunnen op maximaal 60 graden gewassen worden.
Voordat u de matten gaat wassen adviseren wij deze eerst te stofzuigen, uit te kloppen, zie
instructies boven. Hierdoor kunt u al veel vuil verwijderen.
Matten tot 1 vierkante meter, bijv. 80x120 cm kunt u nog wassen in een 5 kg wasmachine.
In moderne 7‐8 kg Huishoudwasmachines kunt u matten wassen tot ongeveer 1,5 vierkante meter,
85x150 / 100x150 cm. Voor grotere maten adviseren wij deze te laten wassen door een wasserij /
stomerij of een wassalon die over grotere wasmachines beschikken.
Let op laat de matten nooit Chemisch reinigen !!!
Aangezien wasbare matten een vinyl of rubber rug hebben kunt u volstaan met de halve dosering
waspoeder. Het rubber heeft geen waspoeder nodig en bij regelmatig wassen hoopt wasmiddel zich
anders op in de tapijtvezel, waardoor de mat er op den duur dof kan uitzien.
Gebruik een niet blekend wasmiddel en vermijd waskrachtversterkers (bijv. Oxi Action)
Matten met vinyl rug kunt wassen op maximaal 30 graden C.
Matten met NBR rug kunt u wassen op maximaal 60 graden C.
Afhankelijk van de vervuiling kunt u de matten voorwassen.
Op sommige wasmachines kunt u een extra spoelbeurt selecteren, een extra spoelbeurt zorgt er voor
dat nog meer zand uit de mat verwijdert kan worden.
Matten met vinyl rug zijn niet geschikt voor in de droger. Deze kunt u uithangen, al dan niet over een
verwarming. Let op matten met een katoenen pool hebben meer tijd nodig om te drogen.
Matten met NBR rug kunt u drogen op de maximale temperatuur. Door het drogen zal vuil
loskomen. Maak na het drogen uw stoffilter goed schoon. Tip voordat u de mat was kunt u de mat
ook koud drogen, hierdoor komt er ook al veel vuil los.
Bij sterk vervuilde matten kunt u nadat u de mat gewassen heeft uw wasmachine eerst leeg laten
spoelen, eventueel met wat wasmiddel, voordat u weer kleren gaat wassen. De droger kunt u van
binnen ook stofzuigen om los zand te verwijderen.
Heeft u vragen, neem gerust met ons contact op: verkoop@bobmats.nl
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