
Til lykke med dit nye møbel med Comfort+ fra Gabriel
Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ er et multianvendeligt og nærmest uopslideligt møbelstof. Det er antistatisk og brandhæmmende, pletter 
fjernes uden problemer, det kan maskinvaskes og endda desinficeres med ethanol! 

Samtidig er det miljøvenligt og formstabilt, åndbart og blødt – og bevarer sit udseende år efter år. Egenskaber, der 
gør Comfort+ til et all terrain textile.

 all terrain textile.
10 års garanti
Comfort+ har en uovertruffen formstabilitet og strækevne. Det betyder, at folder undgås – selv efter lang tids brug. 
Comfort+ er markedets bedste mikrofiberstof og det fnuldrer ikke. Derfor giver vi 10 års garanti mod pilling (fnulder) 
og gennemslidning ved normalt brug.

Let at vedligeholde
Comfort+ har antistatiske fibre på bagsiden og er i høj grad vand- og olieskyende og dermed modstandsdygtigt 
overfor snavs og pletter. For at bevare stoffets smukke farve og udseende anbefaler vi skånsom støvsugning med 
blødt mundstykke efter behov. 

Blod
Blod vaskes af i koldt vand. Hvis det ikke hjælper, tilsæt 
da et pH-neutralt opvaskemiddel.

Blæk
Fjern så meget som muligt med trækpapir. Rens med 20 
% denatureret sprit. Vask efterfølgende med vand tilsat 
et pH-neutralt opvaskemiddel.

Chokolade, fedt og slik
Vask med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemid-
del.

Græs og grøntsager
Vask med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt 
opvaskemiddel.

Kuglepen og kosmetik
Rens med husholdningssprit.

Kaffe, te og mælk
Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med 
vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Maling
Oliebaseret: Rens med terpentin og dup med vand 
tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.
Vandbaseret: Vask med koldt vand tilsat et pH-neutralt 
opvaskemiddel.
Spørg en fagmand, hvis pletten er gammel.

Neglelak
Dup med neglelakfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder, 
brug acetone.

Urin
1 del eddike uden farve blandes med 2 dele vand. Brug 
en tør klud som underlag når pletten gennemvædes. 
Fjern eddikeblandingen med skiftevis tør og vandholdig 
klud.

Vaskeanvisning
Comfort+ kan maskinvaskes ved helt op til 74 °C. Krymper max 2 procent. Comfort+ med flammesikker bagbe- 
klædning kan maskinvaskes på skåneprogram ved 40 °C. Bagbeklædningen tåler kun vask enkelte gange. Undgå 
iblødsætning. Benyt et pH-neutralt vaskemiddel uden kemiske blegemidler. (PH-værdi = 7). Brug kun små mængder.

Vær opmærksom på om syninger, lynlåse mv. kan tåle vask. Hængetørring eller tørretumbling ved lav temperatur. 
Comfort+ kan desinficeres med ethanol.

Pletrensning
En gylden regel: Fjern altid pletten hurtigst muligt. 

De fleste typer pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. Undgå gennem-
vædning af hele møblet.

Anvend kun de rensemetoder, der er nævnt i pletguiden. Benyt altid en ren, hvid bomuldsklud og brug kun små 
mængder rensemiddel ad gangen. Advarsel: Rensebenzin, acetone og lignende kan opløse den underliggende pol-
string ved gennemvædning.

Olie
Drys talkum på pletten, og lad det virke. Børst det væk, 
og dup forsigtigt med en klud fugtet med benzin eller 
husholdningssprit.

Stearin
Varmt strygejern over sugende papir. Rens med ter-
pentin. Dup med lunkent vand tilsat et pHneutralt 
opvaskemiddel.

Alternativ: Se ”Tyggegummi”.

Tyggegummi
Køl med isterning i plasticpose eller fryseelement. 
Skrab væk. Eventuelle rester kan fjernes forsigtigt med 
rensebenzin.

Skosværte
Dup forsigtigt med en klud fugtet med rensebenzin eller 
husholdningssprit.

Syltetøj, sirup, frugt & juice
Fjern så meget som muligt med en ske. Vask herefter 
med lunkent vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel.

Vin og spiritus
Fjern så meget som muligt med trækpapir. Vask med 
vand tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel, og rens med 
fortyndet denatureret sprit.
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