
 

 

 

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA MAT AIREX 
 

Gratulujemy zakupu wysokiej jakości produktu marki Airex. By jak najdłużej cieszyć się korzyściami płynącymi z użytkowania 

specjalistycznej pianki Airex, spełniającej standardy oznakowania CE, prosimy zapoznać się z poniższą instrukcją. 

 

 

Czyszczenie 
Brudne maty mogą być czyszczone ciepłą wodą z mydłem lub domowym  detergentem, np. płynem do prania, przy użyciu miękkiej 

szczotki.  

Mimo, że pranie w pralce jest możliwe, sposób ten nie jest zalecany ze względów praktycznych. Jeśli nie innej możliwości wyczyszczenia 

maty, należy wybrać delikatny program prania nieprzekraczający temperatury 45°C używając standardowych środków do prania. 

Benzyna ekstrakcyjna, alkohol, czy różnego rodzaju odplamiacze, nigdy nie powinny być stosowane do czyszczenia mat. 

 

 

Dezynfekcja 
Generalnie, dzięki obecności specjalnej powłoki antybakteryjnej, maty nie wymagają stosowania dodatkowych środków 

dezynfekcyjnych. Jednakże, jeśli dezynfekcja jest konieczna ze względu na specjalne wymagania higieniczne, należy skorzystać z 

jednego z popularnych detergentów dezynfekcyjnych (np. Merfen, Descogen, Kohrsolin FF, Terralin). Dezynfekowanie przy użyciu 

gorącej pary nie jest dopuszczalne. 

 

 

Przechowywanie 
Pojedyncze maty można łatwo zwinąć i przechować zapinając je przy pomocy specjalnych pasków Airex, które można nabyć u 

dystrybutora wraz z matą.  

Większą ilość mat najlepiej przechowywać w pozycji leżącej (na płasko).  

Maty można też przechowywać  w swobodnym zwisie (pionowo) na specjalnie do tego przeznaczonych stojakach lub wieszakach. 

Stojaki i wieszaki można nabyć u dystrybutorów Airex.  

W przypadku, gdy maty nie będą używane dłuższy czas, powinny być przechowywane w suchych, nie ogrzewanych pomieszczeniach. 

 

 

Używanie w łaźniach, saunach, na basenach i na zewnątrz budynków 
Gdy maty są używane w wyjątkowo ciepłych i wilgotnych miejscach (np. łaźnie publiczne, pokoje kąpielowe, ośrodki SPA, itp.), w celu 

zapewnienia jak najdłuższej żywotności mat Airex, powinny one być regularnie opłukiwane wodą i suszone na powietrzu w stanie 

rozwiniętym. Podobnie rzecz ma się, gdy używamy maty na wilgotniej łące, czy na plaży.  

W terenie otwartym, jak też w pomieszczeniach, nie należy maty eksponować na działanie promieni słonecznych, zwłaszcza w upalne 

dni.  

Zasadniczo maty odporne są na oleje roślinne i smary, ale niektóre olejki i emulsje do opalania lub przeciwsłoneczne mogą delikatnie 

oddziaływać na powierzchnię maty, a tym samym skrócić ich żywotność. W takich przypadkach zaleca się stosowanie dodatkowego 

nakrycia maty, np. ręcznika kąpielowego.  

Maty Airex są odporne na działanie standardowych środków chemicznych i bakteriobójczych stosowanych na basenach (chlor, 

podchloryn, ozon, itp.). Zaleca się opłukanie maty i pozostawienie jej do wyschnięcia po każdym użyciu – również ze względów 

higienicznych.  

 

   SPRZEDAWCA 

Maty gimnastyczne i rehabilitacyjne Airex są: 

✓ bezpieczne 

✓ komfortowe i przyjazne dla skóry 

✓ higieniczne 

✓ proste w obsłudze 

✓ produkowane w sposób ekologiczny 
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