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Flekkfjerning
p å  u l l s t o f f e r

Gå forsiktig frem og bruk bare de metodene som 

er angitt i flekkguiden. Avslutt alltid flekkfjerningen 

med rent vann uten såpe. Ta kontakt med fagperso-

nell hvis prosessen ikke lykkes.

Advarsel! 

Aceton, white spirit, rensebensin og lignende kan 

løse opp skum som er brukt i polstringen. Disse 

midlene må derfor bare brukes i meget små meng-

der på overflaten av stoffet.

Flekkfjernere må ikke brukes før de er testet på et 

mindre synlig sted, så du ser hvordan de virker inn 

på trekket.

Blod

Vask med kaldt vann uten såpe. Hvis det ikke går, 

bruker du et vanlig pH-nøytralt oppvaskmiddel* 

blandet i lunkent vann. 

Kulepenn og tusj

Rens med denaturert sprit. Hvis det ikke hjelper, 

bruker du en klut fuktet med aceton, white spirit el-

ler rensebensin. Vask deretter med et pH-nøytralt 

oppvaskmiddel* blandet i lunkent vann. 

Leppestift

Rens forsiktig med en klut fuktet med aceton, white 

spirit eller rensebensin. Vask deretter med et pH-

nøytralt oppvaskmiddel* blandet i lunkent vann. 

Maling

Oljebasert maling: Rens forsiktig med en klut fuktet 

med aceton, white spirit eller rensebensin. Bruk der-

etter et pH-nøytralt oppvaskmiddel blandet i lunkent 

vann, men bruk fem ganger vanlig såpemengde. 

Vannbasert maling: Vask med kaldt vann.

Matvarer

Bruk et vanlig pH-nøytralt oppvaskmiddel* blandet 

i lunkent vann. Hvis flekken ikke forsvinner, øker du 

såpemengden til fem ganger vanlig dosering. Av-

slutt med rent vann uten såpe. 

Neglelakk

Bruk neglelakkfjerner. Hvis flekken ikke forsvinner, 

bruker du aceton, white spirit eller rensebensin. 

Bruk deretter et pH-nøytralt oppvaskmiddel* blan-

det i lunkent vann. 

Skosverte og møbelpolish

Rens forsiktig med en klut fuktet med aceton, white 

spirit eller rensebensin. Bruk deretter et pH-nøytralt 

oppvaskmiddel* blandet i lunkent vann.

Stearin 

Avkjøl med isbiter i en plastpose, knekk stearinen 

og fjern de løse bitene forsiktig. Etterpå bruker du 

varmt strykejern oppå hvitt trekkpapir, hvis det er 

nødvendig. Hvis det ikke hjelper, renser du forsiktig 

med en klut fuktet med aceton, white spirit eller ren-

sebensin. Vask deretter med et pH-nøytralt opp-

vaskmiddel* blandet i lunkent vann. 

Tyggegummi 

Avkjøl med isbiter i en plastpose, knekk tyggegum-

mien og fjern de løse bitene forsiktig. Hvis det ikke 

virker, forsøker du med aceton, white spirit eller ren-

sebensin. Vask deretter med et pH-nøytralt opp-

vaskmiddel* blandet i lunkent vann. 

Vin

Vask raskt med kaldt vann.

* Følg doseringsanvisningen på flasken
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Med et møbelstoff fra Gabriel er du garantert høy 

kvalitet og lang holdbarhet. De mest miljøbevisste 

produksjonsmetoder og den reneste, nye ull fra 

New Zealand sikrer deg et sunt og bærekraftig 

produkt.

Optimal sittekomfort

Ull gir ekstra varme når det er kaldt. Fordi fibrene 

kruser seg, har ullstoffer stort volum og høyt innhold 

av luft, noe som gir meget god isolering. 

Ull gir også den beste sittekomfort når det er varmt. 

Som eneste fiber kan ull absorbere mer enn 30 % 

fuktighet i forhold til sin egen vekt uten at den kjen-

nes våt. 

Naturens egen luksus

Ull er naturens egen miljøvennlige, biologisk ned-

brytbare luksus. Miljøsertifiserte bønder leverer ren, 

ny ull fra sauer som er alet opp i naturlige, grønne 

omgivelser. I full harmoni med miljøet. 

Ullprodukter fra Gabriel har Wools of New Zea-

land-merket og det europeiske mil-

jømerket ”Blomsten”. Det er bevis 

på at de oppfyller de strengeste 

krav både med hensyn til kvalitet 

og miljø. 

Lett å vedlikeholde

Ull er antistatisk og tiltrekker seg ikke smuss på 

samme måte som andre stoffer. Ull er dessuten 

vannavvisende, så væsker som søles på stoffet trek-

ker langsom inn. 

For å bevare den pene fargen og utseendet på 

stoffet anbefaler vi skånsom støvsuging med et mykt 

munnstykke, helst hver uke.

Flekkfjerning

En gyllen regel er: Fjern alltid flekken snarest mulig!

De fleste flekker og smussansamlinger kan fjernes 

med et vanlig pH-nøytralt oppvaskmiddel blandet i 

lunkent vann. Følg vanlig dosering som anvist på 

flasken.

Viktig:

•  Sug først opp så mye av væsken som mulig med 

hvit tørkerull eller kjøkkenhåndkle.

•  Har flekken tørket inn, fjernes mest mulig med 

støvsuger.

•  Gni varsomt med en ren, hvit klut. 

•  Trykk et tørt kjøkkenhåndkle eller stykke hvitt tør-

kerull mot stoffet hver gang du har sølt væske, 

slik at fukt og urenheter absorberes.

•  Ved siste vask bruker du rent vann uten såpe.

Etter vasking med vann kan området se mørkere ut 

enn stoffet rundt. Denne fargeforskjellen vil avta 

 etter hvert.
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