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PLEJEINSTRUKTIONER FOR TEKSTIL  
 
INSTRUKTIONER TIL ULD OG BLANDET ULDSTOF 
 
Uld er antistatisk, og snavs binder sig ikke så let hertil som på andre materialer. Derudover 
afviser uld vand, og spildt væske absorberes ikke straks. 
For at holde farven og udseendet på polsteret pænt anbefales det at støvsuge produktet med 
en blød dyse hver uge. 
 
 
Plet-fjernelse: 
Generelt: Fjern pletten så hurtigt som muligt! 
 
De fleste pletter kan fjernes med normalt pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand (følg 
den anbefalede dosering til vaskemidlet), køkkenpapir eller håndklæder. 
 
• Absorber så meget væske som muligt til det opsugende emne er farveløst 
• Hvis pletten er tør, skal du fjerne den tørrede del ved at støvsuge 
• Gnid forsigtigt med en ren, hvid klud 
• Skrub straks med en tør klud eller hvidt køkkenpapir på polstret stof 
• Til sidst skal du rense stoffet med rent vand uden sæbe 
 
 
Efter rensning med vand kan det vaskede område se mørkere ud end det andet stof. Farven 
gendannes, når stoffet tørrer. 
Håndter pletterne omhyggeligt og brug kun disse anvisninger til fjernelse af pletter. Afslut altid 
rengøring med rent vand uden sæbe. Hvis rengøring ikke lykkes, skal du kontakte en 
professionel 
 
Plet-fjernelse: specifikke pletter: 
 
Læbestift 
Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone eller terpentin. Efter brug af 
opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand. 
 
Polermidler 
Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone eller terpentin. Efter brug af 
opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand. 
 
Kuglepen 
Rens med denatureret alkohol. Hvis pletten ikke går væk, skal du rengøre med en klud fugtet 
med acetone eller terpentin. Efter brug af opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt 
rengøringsmiddel og lunkent vand. 
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Neglelak 
Brug lidt neglelakfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, skal du rengøre med en klud fugtet med 
acetone eller terpentin. Efter brug af opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt 
rengøringsmiddel og lunkent vand. 
 
Maling 
Oliebaseret maling: Rengør forsigtigt med en klud fugtet med acetone eller terpentin. Efter 
brug af opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand. 
Fortynd vaskemiddel fem gange mere end normalt.  
Vandbaseret maling: Rengør med koldt vand. 
 
Tyggegummi 
Frys med isterningpose, skrab det kolde tyggegummi omhyggeligt af. 
Hvis pletten ikke forsvinder, skal du rengøre med en klud, der er fugtet med acetone eller 
terpentin. Efter brug af opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt rengøringsmiddel og 
lunkent vand. 
 
Mad 
Brug et almindeligt, pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand. Hvis pletten ikke 
forsvinder, kan du prøve at tilsætte en mængde vaskemiddel svarende til op til fem gange den 
normale mængde. Til sidst vaskes med almindeligt vand. 
 
Stearin 
Frys pletten med en isterningspose eller lign. og skrab pletten af. Hvis pletten ikke forsvinder, 
skal du lægge absorberende, farveløse papir oven på og stryge med et varmt strygejern. Hvis 
det ikke hjælper, skal du rengøre med en klud fugtet med acetone eller terpentin. Efter brug af 
opløsningsmidlet skal du bruge et pH-neutralt rengøringsmiddel og lunkent vand. 
 
Blod 
Vask med koldt vand. Hvis pletten ikke forsvinder, skal du bruge et almindeligt neutralt pH-
rengøringsmiddel og lunkent vand. 
 
Vin 
Vask pletten hurtigt med koldt vand. 
 
Advarsel! 
Acetone og terpentin samt andre opløsningsmidler kan falme tekstilet. 
Brug derfor kun opløsningsmidler i små mængder ad gangen. Effekten af rengøringsmidlet på 
polstring bør testes ved først at anvende det på bagsiden af møblerne. 
 
Gå evt. ind på tekstilproducentens hjemmeside og læs om det specifikke tekstil. 
Mest brugte producenter: 
 
www.kvadrat.dk 
www.gabriel.dk 
www.camirafabrics.com 

http://www.kvadrat.dk/
http://www.gabriel.dk/
http://www.camirafabrics.com/

