
 
 

 Het reinigen en onderhouden van 

polyamide en kokos deurmatten 

 
Wat te doen met vlekken op kokosmatten? 
 
Kokos is een natuurproduct, gemaakt van de bast van kokosnoten. De bast bestaat uit cellulose. De grauwsluier die na 
verloop van tijd ontstaat, past bij het natuurlijke aspect van een kokosmat. Wij adviseren om kokosmatten droog te 
reinigen. Zo behoudt de mat zijn natuurlijke aspect.  
 
Reiniging en onderhoud  

• droog vuil opzuigen met een professionele stofzuigermond  
• of met een consumentenstofzuiger klasse C voor stofopname  
• nat vuil eerst laten drogen, dan behandelen als droog vuil  
• los gelegde kokosmatten buiten uitkloppen  

    • het nat reinigen van kokosmatten raden wij af 

Wat te doen met vlekken op  
polyamide schoonloopmatten?  
 
• achterhaal eerst welke substantie de vlek heeft veroorzaakt  
• kijk op de James Vlekkenschijf welk schoonmaakmiddel geschikt is  
• veel verse vlekken zijn met water en een absorberende doek te behandelen  
• ga in elk geval NOOIT WRIJVEN, dan beschadigt de structuur van het tapijt  
• behandel oude en hardnekkige vlekken met James Vlekkenspray, dat bevat enzymen die het vuil eerst losweken  
• gebruik altijd een witte doek om kleurafgifte van een doek te voorkomen 

Het reinigen en onderhouden van polyamide schoonloopmatten  
 
Regelmatig stofzuigen  
Het liefst elke dag, minimaal een paar keer per week. Zo behoudt de mat zijn absorberend vermogen. Er vindt immers geen 
verzadiging plaats.  
 
De hele mat stofzuigen  
Niet ‘tippend’ stofzuigen, maar van plint tot plint. Dus ook het deel van de mat waar geen vuil lijkt te liggen. Het ligt 
namelijk verborgen en verspreid in de mat.  
 
Roterende borstel  
Gebruik bij voorkeur een stofzuiger met een aangedreven, roterende borstel die het vuil ‘uit de mat klopt’. 

 
Klasse C stofzuiger  
Een goed alternatief is een normale stofzuiger met klasse C voor het reinigen van tapijt. Klasse C staat aangegeven op het 
EU  

 
Standaard zuigmond op tapijtstand  
Gebruik een standaard zuigmond altijd op de tapijtstand. Een parketborstel zuigt wel lekker licht, maar doet zijn werk veel 

minder op tapijt. energielabel. ruik bij voorkeur een stofzuiger met een aangedreven, roterende borstel die het vuil ‘uit de 

mat klopt’. 

 




