
 
 
Yleistä nukkamattojen hoidosta 
 

 Maton yleishoidoksi riittää säännöllinen imurointi sekä tuuletus 

 Imuroidessa tulee aina käyttää mattosuulaketta  

 Muista aina imuroida myös maton alle menneet roskat, sillä lattian ja maton välissä 
hankautuessaan ne saattavat aiheuttaa vaurioita sekä maton pohjaan että lattiaan 

 Joistain nukkamatoista voi lähteä jonkin verran lankoja irti, mutta se johtuu tuotantotekniikasta 
eikä vahingoita tai heikennä mattoa 

 Nukkamatolle ei suositella voimakasta tamppausta, sillä se vaurioittaa maton nukkaa; 
langanpäät aukeavat, kiiltävä nukka menettää kiiltonsa, nukka saattaa takkuuntua tai nukan 
kiinnitykseen käytetty liimaus voi vaurioitua 

 Matolle voi pakkaskelillä tehdä lumipuhdistuksen, joka raikastaa maton ja kirkastaa sen värit: 
o Ota matto jäähtymään ulkoilmaan, älä laita mattoa lämpimänä suoraan lumihankeen 

ettei se kastu 
o Levitä matto puhtaalle pakkaslumelle nukka alaspäin ja tamppaa kevyesti 

pohjapuolelta 
o Harjaa lopuksi lumi huolellisesti pois 
o Jäätynyttä ja kylmää mattoa ei saa taittaa eikä rullata! 

 Tärkeää lattian pesusta:  
o Kun matot nostetaan lattian pesun ajaksi pois, varmista että lattia on ehdottoman 

kuiva ja puhdas ennen kuin matto asetetaan takaisin 
o Huolehdi, ettei lattiaan jää pesuainejäämiä, sillä ne saattavat maton alla muhiessaan 

aiheuttaa lattiaan pysyviä jälkiä 
o Myös maton alle jäänyt pienikin kosteus saattaa aiheuttaa vaurioita niin maton 

pohjaan kuin lattiaan 

 Nukkamattoja valmistetaan eri materiaaleista, yleisimmät ovat polyesteri, polypropyleeni ja 
polyamidi. Erilaiset nukkamatot kestävät kulutusta eri tavalla. Varmista jo mattoa ostaessa, että 
matto soveltuu sille suunniteltuun paikkaan ja käyttötarkoitukseen. 

 
Tahrojen poisto 
 

 Poista tahra aina mahdollisimman pian, sillä kuivunutta ja maton kuituihin imeytynyttä tahraa 
on vaikea saada pois 

 Paikalliseen tahranpoistoon voi käyttää matoille tarkoitettua tahranpoistoainetta. 
Puhdistusaineen käytössä tulee aina noudattaa tahranpoistoaineen ohjeita ja koittaa aineen 
sopivuutta matolle ensin varovaisesti. 

 Vältä nukan voimakasta hankaamista, sillä se vaurioittaa aina nukkaa 

 Mikäli tahra ei lähde helposti puhdistamalla pois, kannattaa matto vielä ensi tilassa 
ammattipesulaan pestäväksi 

 Mikäli olet epävarma pesuohjeesta, ole yhteydessä myymälään tai ammattipesulaan 
 
Maton pesu 
 

 Noudata aina tuotteen omia hoito-ohjemerkintöjä 

 Kaikille nukkamatoille suositellaan aina pesua ammattipesulassa 

 Märkää mattoa ei koskaan saa rullata 

 Vaikka matto kestäisi pesumerkintöjen mukaan vesipesua, ei nukkamattoa koskaan suositella 
pestäväksi kotikonstein. Märkänä iso matto on painava ja saattaa kotioloissa liikuteltaessa 
vaurioitua. Isoa nukkamattoa on myös hankala saada kuivatettua oikeaoppisesti kotikonstein. 
Liian nopea tai hidas kuivuminen voi aiheuttaa mattoon vaurioita. 

 
 
Huom! Nämä ovat yleisohjeita. Tarkista tuotekohtaiset hoito-ohjeet aina ennen kuin peset tai hoidat 
tuotetta. 

Hoitamalla mattoa hyvin ja oikein, se kestää hyvänä pitkään 


