Information
Konstgräs/Altanmattor
Förtydligande av begreppen konstgräs/Altanmattor:
En heltäckande eller avpassad/anpassad matta för uterum, även fungerande som inomhusmatta i
t.ex. källare, förråd eller dylika områden. En nålfiltsmatta av enklare slitgrad som är anpassad för
miljöer utomhus, finns i olika varianter och sorter. En variant är ”filtmattan” som i regel inte har
nabbar eller något uv-skydd (ljusbeständighet, skall göra att mattan håller färgen gentemot
solens belastning på mattan), en ”slit och släng” matta helt enkelt. ”Konstgräs/Balkongmatta”
betecknar i regel dem kraftigare typerna av utomhusmattorna och dem har svagare och starkare
uv-skydds behandlingar och oftast har dem också ”nabb” (är under mattan som prickar/bulor
som lyfter mattan från underlaget) som skall öka mattans effekt att torka snabbare och hålla sig
torr i så stor utsträckning som möjligt. I regel skall alla dessa mattor på Stuvbutiken.com
ha ”antimögel behandling” som gör dem lämpliga att ligga utomhus och andra fuktiga utrymmen
utan att mögel skall förekomma.

Krympmån/svällmån:
Det kan förekomma att mattorna krymper både på bredden och på längden, detta kallar vi
för ”krympmån”. Den främsta orsaken till detta är temperaturväxlingarna som sker i ej/mindre
isolerade och- eller uppvärmda utrymmen. Om temperaturen sjunker och det blir dvs. kallt så kan
fibrerna i mattan dra ihop sig och mattan tillsynes krympa. Men det kan även reagera åt andra
hållet om det är en riktigt varm sommardag och mattan ligger på en inglasad altan/veranda
sväller fibrerna i mattan och mattan till synes växer/sväller. Om mattan sväller kan man enkelt om
behovet finns kapa till mattan ytterligare en gång för att anpassa den svällda mattan utifrån
rummet mattan ligger i (OBS! Detta kan medföra när temperaturen sjunker att mattan även
kommer krympa igen, och om man skar till mattan så kan den bli ”för kort” i utrymmet den ligger
i).
Detta innebär att mattan kan ha svårt vid växlande temperaturer att ligga helt stilla, detta är helt
normalt och det är dessvärre bortom skälig kontroll.

Uv-skyddet:
Som vi gick igenom tidigare så har dem allra flesta mattorna ett så kallat ”uv-skydd”. Detta
skyddet är till för att öka/skydda mattans färgbeständighet. När mattan ligger exponerad mot
solen, speciellt en riktigt varm sommardag så är trycket för solen väldigt högt och utan ett uvskydd så kan mattan tappa sin färg t.ex. missfärga,brännas och- eller blekas. Uv-skyddet på
mattorna kan variera från kvalité och varumärke och står uppmärkt i produktinformationen på
artikelsidan. En matta kan som exempel ha ”upp till ca 1500-timmars uv-skydd”, detta betyder
inte alltid att mattan kan ligga i solen 1500-timmar innan den möjligtvis missfärgas,bränns ocheller bleks. En matta som ligger i ett inglasat utrymme utsätts för en högre belastning än en

matta som ligger på en öppen altan/veranda, beroende på väderstreck och hur mycket sol samt
hur länge varje dag som man har sol avgör tillsammans med om det är inglasat eller inte hur länge
mattan klarar att hålla sin ursprungliga färg/nyans. En matta som ligger på ett inglasat utrymme
utsätts för ”förstoringsglas-effekten” och solen ger ett högre tryck på mattans yta än om den
hade legat i ett öppet utrymme utan att ha glas runt sig.

Kortsammanfattning:
Konstgräs/Altanmatta – En nålfiltsmatta ämnad för utomhus och- eller inomhus i fuktigare miljöer
som altan, balkong, veranda, källare, förråd etc.
Krympmån – Den mån en matta kan krympa pga yttre ansträngningar som temperatursänkning
Svällmån – Den mån en matta kan växa pga yttre ansträngningar som temperaturökning
Uv-skydd – Skyddsmedel för att minimera risken att mattan skall blekas/brännas/missfärgas
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