Mattojen pesu voi parhaimmillaan olla rentouttavaa puuhaa auringonpaisteessa mattolaiturilla tai
kuunnellen hyvää ohjelmaa radiosta kotipihassa. Useimmiten maton pesusta selviää käyttämällä tervettä
maalaisjärkeä. Mutta voiko kaikkia mattoja pestä itse? Miten se tapahtuu oikein?
- Mattojen pesun edellytys on tarkoitukseen sopiva paikka. Harvaa mattoa voi suositella pestäväksi koneessa
ja silloinkin pesukoneen pitää olla matoille tarkoitettu, jolloin rullattu matto mahtuu koneeseen ilman taivutuksia.
Näitä löytyy mattopesuloista. Matot ovat usein sen verran isoja, että vaikka maton saisikin mahdutettua
kotikoneeseen, pesukone saattaa pesussa kärsiä ja jopa rikkoontua.
- Mattojen pesu aloitetaan poistamalla matolta roskat esimerkiksi imuroimalla.
Huomioitavaa paperinarumatosssa: mikäli paperinarumaton pinnassa on kiinteitä tahroja, ne rapsutetaan pois
ennen pesua. Paperinaru kestää kovaakin kulutusta kuivana, mutta märkänä rispaantuu kovasta hankauksesta tai
liotuksesta.
- Mitään mattoa ei kannata liottaa pitkiä aikoja, etteivät kuidut tai hygienia kärsi.
- Mattojen paras pesuasento on suorana tasossa. Esimerkiksi puuvillaiset räsymatot voi hyvin pestä myös tangolla.
Siinä tapauksessa matto ripustetaan niin että vesi valuu raitojen suuntaisesti.
- Liota pesuaine ensin veteen pesuaineen ohjeen mukaan. Sopivia pesuaineita ovat kyseessä olevalle materiaalille
sopivat tekstiilipesuaineet, kuten värillisen pyykin pesuaine. Mäntysuopaa ei suositella vaaleille matoille siinä
olevan mäntyöljyn takia. Mäntyöljy saattaa tehdä mattoon raitoja, koska se ei kokonaan lähde pois viileällä vedellä
huuhdellessa.
- Kastele matto viileällä vedellä ja levitä sen jälkeen pesuainevesi esimerkiksi pehmeällä harjalla, jolla voit myös
harjata maton puhtaaksi. Nukkamaton tai muuten herkän maton pintaa ei saa hangata voimakkaasti, ettei nukka
rispaannu tai pinta muuten kärsi. Poista ylimääräinen pesuvesi lastalla.
- Huuhtele matto runsaalla vedellä, kunnes pesuaine on kokonaan lähtenyt. Poista ylimääräinen vesi jälleen lastalla
tai pesupaikalla mahdollisesti olevalla lingolla. Jos matto on kaksinpuolin käytettävä, käännä matto ja pese toinen
puoli.
- Levitä matto kuivumaan varjoisaan paikkaan ilmavalle tasolle tai taipumattomalle tangolle. Raidalliset matot
kannattaa ripustaa niin, että vesi valuu raitojen suuntaisesti. Jos matossa on pohjaus, laita pohja alapuolelle. Suora
auringon valo haalistaa useimpia värejä, joten vältä aurinkoista kuivatuspaikkaa.
- Paksu iso matto on luonnollisesti haastavampi pestä kuin ohut ja pieni. Paksu matto kastuessaan on painava ja
myös haastavampi saada kuivaksi. Mikäli kuivatus ei onnistu ilmavasti tangolla tai tarvittaessa tasossa, kannattaa
maton pesu jättää ammattilaiselle.
- Maton pinnan voi pestä myös tekstiilipesurilla, jolloin matto ei kastu läpimäräksi. Pesuri imee veden pois
samantien, jolloin maton pintakosteus kuivuu melko nopeasti. Tällöin matto voidaan pestä jopa paikallaan.
- Huom! Noudata matossa olevaa pesuohjetta, jos se poikkeaa näistä ohjeista.
- Aidoille silkkimatoille ja muille arvomatoille suositellaan ammattilaista mattopesulaa. Samoin jos olet epävarma
maton pesun onnistumisesta tai pesuun ja kuivatukseen ei itsellä ole sopivaa paikkaa.
Jos jokin asia maton pesussa arveluttaa, autamme mielellämme. Ota yhteyttä p. 050 5706941 tai
kotimatto@kotimatto.fi
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Matot kotiin ja työpaikalle, myös verkkokaupasta

