
 
Yleistä puuvillamattojen hoidosta 
 

 Maton yleishoidoksi riittää kevyt imurointi ja tuuletus 

 Matto ei kaipaa kovaa ravistelua tai tamppaamista – päinvastoin, kudonta tai päiden kanttaus 
saattaa rajun käsittelyn johdosta löystyä tai mennä rikki kokonaan 

 Puuvillamatto kutistuu yleensä ensimmäisessä pesussa aina jonkin verran ja saattaa muuttaa 
hieman rakennettaan. Tämä on yleinen ominaisuus matoille, joissa materiaalina on puuvillaa. 
Muutos ei tarkoita sitä, että matto olisi mennyt pilalle. 

 Yleensä puuvillamatot voi pestä vedellä ja miedolla pesuaineliuoksella, joten niitä pidetään 
helppohoitoisina – noudata kuitenkin aina kyseisen maton hoito-ohjemerkintöjä 

 Monet virheet puuvillamaton hoidossa johtuvat liian kovasta käsittelystä (mm. voimakas 
ravistelu päistä kiinni pitämällä) tai pesun jälkeisestä kuivatuksesta (kuivatetaan niin, että 
valumavesi värjää mattoa tai auringonpaiste haalistaa värejä). Näissä vaiheissa tuleekin olla 
erityisen tarkka, sillä valmistaja ei korvaa virheellisestä hoidosta aiheutuneita vaurioita 
matossa.  

 
Puuvillamaton pesu ja tahrojen poisto 
 

 Noudata mattoa pestessä aina maton hoito-ohjetta 

 Poista tahrat 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. 

 Mikäli matto kestää vesipesun, tulee pesulämpötilan olla melko alhainen. Tarkista matolle 
sopiva veden lämpötila aina hoito-ohjeesta. Liian kylmä tai kuuma vesi voi irrottaa maton värit. 

 Älä koskaan pese mattoa pesukoneessa, painepesurilla tai kovalla juuriharjalla 

 Vältä varsinkin kuvioiden ja värillisten alueiden voimakasta harjausta, sillä märkänä maton värit 
haalistuvat ja leviävät helpommin 

 Käytä aina mietoa pesuaineliuosta, voimakas pesuaine voi aiheuttaa värien lähtemisen 

 Ensimmäisen pesun voi tehdä jopa ilman pesuainetta 

 Huuhtele pesuaine huolellisesti pois matosta 

 Älä liota mattoa, jotta värit eivät leviäisi 

 Älä rullaa äläkä laskosta kosteaa mattoa, märkänä väri voi tarttua tummista kohdista vaaleisiin 

 Mikäli olet epävarma pesuohjeesta, ole yhteydessä myymälään tai ammattipesulaan 
 
Puuvillamaton kuivatus 
 

 Kuivata matto mielellään ilmavalla tasaisella alustalla 

 Mikäli matto pitää ripustaa kuivumaan esimerkiksi pyykkinarulle, se tulee ripustaa niin, että 
vesi valuu pois raitojen suuntaisesti. Muutoin värillisien alueiden valumavesi voi värjätä 
vaaleampia kohtia. 

 Kuivata matto aina varjoisassa paikassa, sillä suora auringonvalo haalistaa märän maton värejä 
erittäin voimakkaasti 

 Huomaathan, että puuvillamatto on märkänä erittäin raskas, joten kuivatukseen tulee valita 
riittävän tukeva kuivatuspaikka 

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

 

Hoitamalla mattoa hyvin ja oikein, se kestää hyvänä pitkään 


