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FLÄCKNYCKEL 
MATTOR

Förr eller senare händer det – någon spiller eller tappar något kladdigt på din fina matta. Vi har samlat några punkter för 
vad du ska göra direkt, för att minska risken för bestående fläckar. Ju snabbare du tar hand om fläcken, desto mindre är 
risken att den tränger djupt ner i mattan.

Typ av fläck Åtgärd nummer

Asfalt 2

Avföring 1

Blod 1

Choklad 1

Coca Cola 1

Frukt 1

Färgkritor 2

Glass 1

Grädde 1

Juice 1

Kaffe 1

Kräkningar 1

Likör 1

Läppstift 2

Läsk 1

Matfett 1

Mjölk 1

Olja 2

Saft 1

Skokräm 2

Smör 2

Sot 2

Sprit 1

Stearin 3

Tuggummi 3

Urin 1

Vin 1

Ägg 1

Öl 1

 Åtgärd 1

• Sug upp fuktigt spill med ofärgat hushållspapper.
• Späd ut resterna av fläcken med liten mängd ljummet vatten  

(färskt blod: kallt vatten). Tänk på att alltid jobba från kanten in mot  
mitten av vätska/spill. Sug upp, upprepa metoden och låt sedan torka. 

• Eventuella rester tas bort med hjälp av en vit trasa som fuktats med ljummet 
vatten med lite pH-neutralt diskmedel i (torkat blod och urin: tillsätt gärna 
lite ammoniak, dock ej på ullmatta). Efterbehandla med rent vatten. Sug upp. 
 
Åtgärd 2

• Skrapa försiktigt (vid sot dammsug) bort så mycket som möjligt av fläcken.
• Fukta en vit trasa med lösningsmedel. Badda fläcken och sug upp.  

Upprepa metoden tills fläcken är borta. 
 
Åtgärd 3

• Kyl ner fläcken med isbitar i en plastpåse. Hacka sönder stearinet/

tuggummit och lyft upp det. 
• Droppa försiktigt lite lösningsmedel på ytan. Vänta någon minut och  

lyft sedan upp återstående stearin/tuggummi. 
• Avlägsna eventuella rester med en vit trasa som fuktas med lösningsmedel.  

 Tänk på att:

• Ta reda på vilket material mattan är gjord av. Då är det lättare att  

välja rätt fläckmedel.
• Prova alltid ett fläckborttagningsmedel på en undanskymd del av  

mattan för att se om den tål medlet.
• Använd hellre en svagare lösning upprepade gånger, än en för  

stark lösning med en gång. 
• Gnugga aldrig på fläcken, då riskeras den att sprida sig. 
• Torka det rengjorda området med en fläkt eller hårtork på låg  

hastighet och återställ eventuell lugg med hjälp av en klädborste  
som borstas i luggens riktning.

• Undvik att gå på mattan innan den har helt torkat. 
• Ha gärna ett enkelt fläckapotek hemma.
• Tillverkning av ammoniaklösning: Blanda 1 dl ljummet vatten  

med 1 msk tvålflingor och några droppar ammoniak. 

För att få råd om passande underhållsprodukter och fläckborttagningsmedel 
kontakta din närmaste Mio-butik och fråga om utbudet av underhållsprodukter. 


