ULL ÄR FANTASTISK
Ull är bra för din inomhusmiljö, och den har många goda egenskaper.
Ullen är ett spänstigt, tåligt, lätt att färga och antistatiskt förnybart
material, som är motståndskraftigt mot smuts och väta, lätt att göra rent,
svårantändligt, isolerande mot värme och kyla och dessutom biologiskt
nedbrytbart. En matta i ren ull, en naturfiber, har alla goda egenskaper du
har rätt att kräva av en verkligt bra matta.

Vårda din matta rätt

VÅRDA DIN MATTA RÄTT
Mattans livslängd beror till stor del på den skötsel man ägnar
den. En rätt skött matta ger dig glädje under många år.
Vrid mattan då och då, så att den slits jämnt över hela ytan.
En vävd matta kan både vridas och vändas.
Använd mattunderlägg som ett halkskydd, för att minska slitaget
och för ökad komfort.
Det är normalt att tuftade mattor luggar av sig mycket
i början. Regelbunden dammsugning hjälper.
En ullmatta kräver lite tillsyn för att den ska hålla sig snygg genom åren.
Det finns då tre grundregler att följa:
1. Dammsug regelbundet, minst en gång i veckan. Använd planmunstycke
på vävda- och velourmattor. För ryamattor använd dammsugarröret.
För alla luggmattor, avsluta med att dammsuga i luggens riktning.
2. Ta bort fläckar omedelbart! Använd gärna fläckborttagaren Clean Kit.
3. Tvätta mattan endast om den är riktigt smutsig.
TVÄTTRÅD
Alla mattor bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig
Plantvätt. OBS! Kemtvätt förstör mattan.

För mer skötsel och användarråd samt fläcknyckel,
välkommen att besöka vår hemsida www.kateha.se

Care properly for your rug

WOOL IS FANTASTIC
Wool is good for your environment, and it has excellent properties.
Wool is an elastic, durable, easy to dye and antistatic renewable
material, that is resistant to dirt and moisture, easy to clean,
fire resistant, insulating against heat as well as cold and is even
biodegradable. A rug of pure wool, a natural fibre, has all the good
features you can expect of a high quality rug.
CARE PROPERLY FOR YOUR RUG
How long your rug will last depends very much on how you care
for it. A rug that is look after will give many years of pleasure.
Rotate your rug occasionally, so that it wears evenly over the
whole surface. A woven rug can both be turned over and rotated.
Use rug underlay for its anti-slip properties, to reduce wear and to
improve comfort.
Do not worry if your tufted rug sheds pile much in the beginning.
This is very common during the first period of use. Frequent
vacuuming will shorten the period of shedding.

A wool rug needs very little attention for it to retain its appearance
over the years. There are three basic rules to follow:
1. Vacuum regularly, at least once a week, Use the flat nozzle
when you vacuum your woven and velour rugs. For high pile rugs
use the vacuum-cleaner tube. For all pile rugs, always finish by
vacuuming in the direction of the pile.
2. Remove stains immediately! We recommend the use of
Clean Kit for stain removal.
3. Only clean the rug if it is really very dirty. The rug should
always be professionally cleaned.
CLEANING INSTRUCTION
All rugs should be taken to a professional renowned cleaner, using the
method for flat washing. Do not dry clean!
Dry cleaning will destroy your rug.
For more care and user advices along with a stain guide, we welcome
you to visit our website www.kateha.se

