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Vlekken verwijderen 
u i t  w o l l e n  s t o f f e n

Ga voorzichtig te werk en gebruik alleen de methodes 

uit de vlekkengids. Sluit bij het verwijderen van vlekken 

altijd af met zuiver water zonder zeep. Neem als het 

niet lukt contact op met een vakman.

Waarschuwing: 

aceton, terpentine, wasbenzine e.d. kunnen het schuim 

in de vulling laten oplossen. Gebruik deze middelen 

daarom alleen in zeer kleine hoeveelheden op het op-

pervlak van de stof.

Gebruik eventuele vlekkenverwijderaars pas nadat u 

op een minder zichtbare plek hebt geprobeerd of deze 

inwerken op de bekleding. 

Balpen en viltstift

Schoonmaken met spiritus. Als dat niet helpt, maakt u 

het schoon met een doek met aceton, terpentine of 

wasbenzine. Vervolgens maakt u het schoon met een 

pH-neutraal afwasmiddel*, opgelost in lauw water. 

Bloed

Schoonmaken met koud water zonder toevoegingen. 

Als dat niet werkt, gebruikt u een normaal pH-neutraal 

afwasmiddel*, opgelost in lauw water. 

Etenswaren

Gebruik een normaal pH-neutraal afwasmiddel*, op-

gelost in lauw water. Als de vlek niet verdwijnt, voert u 

de zeephoeveelheid op tot max. 5 keer de normale 

dosering. Sluit af met zuiver water zonder zeep. 

Kaarsvet 

Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zak, het kaarsvet 

breken en voorzichtig de losse stukjes verwijderen. In-

dien nodig gebruikt u vervolgens een warm strijkijzer 

op wit keukenpapier. Als dat niet helpt, dept u voor-

zichtig met een doek met aceton, terpentine of was-

benzine. Vervolgens maakt u het schoon met een pH-

neutraal afwasmiddel*, opgelost in lauw water. 

Kauwgom 

Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zak, de kauw-

gom breken en voorzichtig de losse stukjes verwijderen 

terwijl het koud is. Als dat niet werkt, probeert u het met 

aceton, terpentine of wasbenzine. Vervolgens maakt u 

het schoon met een pH-neutraal afwasmiddel*, opge-

lost in lauw water. 

Lippenstift

Voorzichtig schoonmaken met een doek met aceton, ter-

pentine of wasbenzine. Vervolgens maakt u het schoon 

met een pH-neutraal afwasmiddel*, opgelost in lauw 

water. 

Nagellak

Deppen met nagellakverwijderaar. Als de vlek niet ver-

dwijnt, gebruikt u aceton, terpentine of wasbenzine. 

Gebruik vervolgens een normaal pH-neutraal afwas-

middel*, opgelost in lauw water. 

Schoensmeer en meubelpolish

Voorzichtig schoonmaken met een doek met aceton, ter-

pentine of wasbenzine. Gebruik vervolgens een normaal 

pH-neutraal afwasmiddel*, opgelost in lauw water.

Verf 

Verf op oliebasis: voorzichtig schoonmaken met een 

doek met aceton, terpentine of wasbenzine. Gebruik 

vervolgens een pH-neutraal afwasmiddel, opgelost in 

lauw water, maar dan met 5 keer de normale zeep-

hoeveelheid. 

Verf op waterbasis: schoonmaken met koud water.

Wijn 

Snel schoonmaken met koud water.

* Volg voor de dosering de instructie op de fles

Vlekkengids



Meubelstoffen van Gabriel zijn uw garantie voor een 

hoge kwaliteit en een lange houdbaarheid. De meest 

milieuvriendelijke productieprocessen en de zuiverste, 

nieuwe wol uit Nieuw-Zeeland zijn uw waarborg voor 

een gezond en duurzaam product.

Optimaal zitcomfort 

Wol zorgt voor extra warmte als het koud is. Door het 

kroezen van de vezels hebben wollen stoffen een 

goed volume met veel lucht erin. Dat zorgt voor een 

unieke isolatie. 

Met wol zit u ook het meest comfortabel als het warm 

is. Wol is het enige vezelmateriaal dat meer dan 30% 

vocht kan opnemen ten opzichte van het eigen gewicht 

zonder nat aan te voelen. 

De luxe van de natuur zelf

Wol is de milieuvriendelijke, biologisch afbreekbare 

luxe van de natuur zelf. De boeren hebben een mi-

lieucertificaat en leveren nieuwe wol van schapen die 

zijn gefokt in een natuurlijke, groene omgeving. Volle-

dig in balans met het milieu.

Wolproducten van Gabriel dragen 

het Wools of New Zealand-merk en 

het Europese milieukeurmerk “de 

Bloem”. Het bewijs dat de producten 

voldoen aan de hoogste eisen, zowel op kwaliteits- als 

op milieugebied. 

Eenvoudig onderhoud 

Wol is antistatisch en trekt geen vuil aan zoals andere 

stoffen. Bovendien is wol waterafstotend, zodat ge-

morste vloeistoffen slechts langzaam in de stof trekken. 

Om de fraaie kleur en uitstraling van de stof te bewa-

ren, adviseren we om, liefst één keer per week, voor-

zichtig te stofzuigen met een zacht mondstuk.

Vlekken verwijderen

Een gouden regel: verwijder de vlek altijd zo snel mo-

gelijk!

De meeste vlekken en verontreinigingen kunnen wor-

den verwijderd met een normaal pH-neutraal afwas-

middel, opgelost in lauw water in de normale dosering 

(volg de instructies op de fles).

Belangrijk:

•  Zuig eerst zoveel mogelijk van de vloeistof op met 

een ongekleurde keukenrol of een theedoek.

•  Als de vlek is ingedroogd, verwijdert u deze zoveel 

mogelijk door te stofzuigen.

•  Wrijf voorzichtig met een schone, witte doek. 

•  Druk na het opbrengen van vloeistof telkens een 

droge theedoek of ongekleurde keukenrol tegen de 

stof, zodat vocht en verontreiniging worden opgezo-

gen.

•  Gebruik bij de laatste keer schoonmaken zuiver 

water zonder zeep.

Na het schoonmaken met water kan het gebied er 

donkerder uitzien dan de stof eromheen. Dit effect 

wordt na verloop van tijd minder.

Gefeliciteerd met uw nieuwe 

meubel met wollen stof van Gabriel Gabriel A/S
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