
 
 
 
       
ULL ÄR FANTASTISK 
 
Ullfibern har anor från historiens gryning. Genom alla civilisationer 
har människan tagit tillvara ullens alla goda egenskaper. Ullen 
är spänstig, tålig, lätt att färga, motståndskraftig mot smuts och  
väta, lätt att göra ren, svårantändlig, och den isolerar mot värme  
och kyla. 
När du köper en matta av ren ny ull, en naturfiber, så får du en  
matta med alla goda egenskaper du har rätt att kräva av en  
verkligt bra matta. 
 
Ullfibern har en naturlig spänst som gör att den är följsam och  
fjädrar tillbaka efter tryck. Därför ser du oftast inga spår av steg  
eller möbler i en ullmatta. Har du haft lite tyngre möbler på mattan 
kan du underlätta för ullen att återfå sin form genom att borsta 
upp den. Tack vare att ull är ett rent naturmaterial behåller mattan 
sin spänst genom åren. 
 
Ullfibern är också porös och blir – tack vare sin förmåga att suga  
åt sig luftfuktigheten – inte så lätt statiskt laddad. Den drar heller 
inte till sig smuts som andra fibrer. 
 
Olyckor med brand har gjort det allt viktigare att vi ställer krav på 
att inredningstextilier inte ska kunna fatta eld och sprida elden 
 vidare. Ullen har, i motsats till andra fibrer, ett naturligt  
flamskydd. Ullen tar inte eld om man råkar tappa en brinnande  
cigarett eller en glöd från brasan på mattan. Om luggen på  
mattan skulle bli svedd kan du lätt borsta bort detta utan att det 
blir några fula brännmärken. 
Ullfiberns förmåga att stöta bort smuts är en förklaring till  
ullmattans bestående kvalitet och långa livslängd. Detta gör 
det betydligt enklare att tvätta en ullmatta än en syntetisk matta 
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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 luggmatta kan bara vridas, medan en vävd matta  
både kan vändas och vridas.  
 
Använd mattunderlägg för att minska slitage och få ökad  
komfort. Mattunderlägg är dessutom ett bra halkskydd 
för alla mattor. 
 
Det är normalt att tuftade mattor luggar av sig mycket 
i början. Regelbunden dammsugning hjälper.  
 
En ullmatta kräver lite tillsyn. Allt som egentligen behövs 
för att den ska hålla sig snygg genom åren är att  
man följer tre grundregler: 
 
1. Dammsug minst en gång i veckan, helst oftare på ställen  
som slits mycket. Använd alltid planmunstycke. För knutna 
 mattor, avsluta alltid med att dammsuga i luggens riktning. 
2. Ta bort fläckar omedelbart! Se vår fläcknyckel  
på www.kateha.se. Använd Clean Kit för fläckborttagning. 
3. Tvätta ungefär vartannat år, förutsatt att mattan  
är smutsig. Mattan bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri. 

                             

 
 
TVÄTTRÅD 
 
Vävda mattor 
Bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt alternativt kemtvätt. För trasmattor gäller kemtvätt. 
 
Tuftade mattor 
Bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt. OBS! Kemtvätt förstör mattan! 
 
Knutna mattor 
Bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt, alternativt kemtvätt. 
 
Vävda och knutna ryor 
Bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt, alternativt kemtvätt. Skaka mattan regelbundet  
för att lyfta luggen. 
 
Tuftade ryor 
Bör lämnas till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt. OBS! Kemtvätt förstör mattan! Skaka mattan  
regelbundet för att lyfta luggen. 
 
Mattor av filt 
Bör lämnas in till ett välrenommerat tvätteri för fackmässig  
plantvätt utan för mycket åverkan på ytan, och torkas luftigt. 
 
 
 
 
 

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

 


