
Onderhoud 
 
Algemene stofbehandeling 
 
Wrijf regelmatig met een vochtige doek om de uitstraling van de stof te 
behouden. 
 

De meeste vlekken kunnen worden verwijderd door het gebruik van 
koud/warm water en een schone microvezeldoek.  
 

Vlekken van lichaamsvloeistoffen moeten per direct worden behandeld met 
koud water. 
 

Als zeephoudende schoonmaakmiddelen worden gebruikt, alle zeeprestanten 
van de stof verwijderen. 
 

In extreme omstandigheden kan er gebruik worden gemaakt van een met 
milde hypochlorite oplossing (half kopje huishoud bleekmiddel met 5 liter 
water 10.000 PPM) of spiritus. 
 

Niet chemisch reinigen 
 

Houdt er rekening mee dat naar mate vlekken langer onbehandeld blijven, het 
moeilijker wordt ze te verwijderen. 
 

Gebruik altijd eerst reinigingsmiddelen op een verborgen stukje stof om de 
kleurechtheid en de textuur van het weefsel te controleren alvorens verder te 
gaan met de behandeling. 
 
Maak gebruik van een föhn om het oppervlak te drogen na het beëindigen van 
de behandeling. 
  
Voor stoffen met water- en vuilafstotende finish, zoals onze Wetcare® 
collectie en Texblocker® toepassingen dient u het droge oppervlak te strijken 
bij een temperatuur 100ºC, gebruikmakend van een beschermende laag. De 
temperatuur zal de finish opnieuw activeren, waardoor de optimale water- en 
vuilafstotende eigenschappen weer behaald zullen worden. 
 
Probeer ook onze Wetcare ® Fabric Cleaner. 
Het perfecte hulpmiddel bij het verwijderen van alle soorten vlekken in alle 
soorten stoffen! 
 

  
 
 

 
 
Hulp bij vlekken  
   
Balpen en cosmetica  
Reinigen met spiritus.  
 

Bloed  
Spoelen met lauw water. Als dit niet helpt, voeg dan een neutraal schoonmaakmiddel toe. 
 

Kaarsvet  
Strijken op lichte temperatuur over absorberend papier. Schoonmaken met terpentine of deppen 
met lauw water met een neutraal schoonmaakmiddel. Alternatief: zie kauwgom.  
 

Kauwgom  
Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zak of een bevroren item. Schraap de gom los. Eventuele 
resterende gom kan voorzichtig worden verwijderd met benzeen.  
 

Chocolade, vet en snoep  
Wassen met lauw water met een neutraal schoonmaakmiddel.  
 

Koffie, thee en melk  
Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Vervolgens wassen met water en een neutraal 
schoonmaakmiddel. 
  

Gras en groenten  
Wassen met lauw water, eventueel met een neutraal wasmiddel.  
 

Inkt  
Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Reinigen met 20% oplossing van spiritus. Vervolgens 
wassen met water met een neutraal schoonmaakmiddel. 
  

Jam, siroop, fruit en sap  
Verwijder zoveel mogelijk met een lepel, vervolgens wassen met lauw water met een neutraal 
schoonmaakmiddel.  
 

Nagellak  
Deppen met nagellak remover. Gebruik aceton als de vlek niet verdwijnt.  
 

Olie  
Strooi talkpoeder op de vlek en laat het inwerken. Afborstelen en zorgvuldig deppen met een 
vochtige doek met wasbenzine of spiritus.  
 

Verf  
Op oliebasis: reinigen met terpentine en deppen met water met een neutraal schoonmaakmiddel.  
Op water-basis: wassen met koud water met een neutraal wasmiddel.  
Vraag een expert als de vlek oud is.  
 

Schoensmeer  
Voorzichtig deppen met een vochtige doek met wasbenzine of spiritus.  
 

Urine  
Een deel kleurloze azijn gemengd met twee delen water. Gebruik een droge doek als onderlaag 
wanneer de vlek doorweekt is. Verwijder de verdunde azijn met afwisselend droge en vochtige 
doeken. 
 

Wijn en sterke dranken  
Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Vervolgens wassen met water met een neutraal 
schoonmaakmiddel en reinigen met verdunde spiritus.  
 


