
Lycka till med din nya möbel, klädd med Comfort+ från Gabriel

Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ har många användningsområden och är närmast outslitligt. Det är antistatiskt och brandhämmande, fläck-
ar tas bort utan problem, det kan maskintvättas och ändå desinficeras med etanol! 

Samtidigt är det miljövänligt, formstabilt, mjukt och det andas – och bevarar sitt utseende år efter år. Egenskaper 
som gör Comfort+ till en ”all terrain textile”.

10 års garanti
Comfort+ har enastående formstabilitet och sträckegenskaper. Det betyder att man slipper veck - även efter lång 
tids användning. Comfort+ är marknadens bästa mikrofibertyg - och är totalt luddfritt. Därför ger vi 10 års garanti mot 
luddning och genomslitning vid normalt bruk.

Lättskött
Comfort+ har antistatiska fibrer på baksidan och är i hög grad vatten- och oljeavvisande och därmed motstånds- 
kraftig mot smuts och fläckar. För att bevara tygets vackra färger och utseende rekommenderar vi försiktig 
dammsugning med ett mjukt munstycke i mån av behov.

Blod
Blod avlägsnas med kallt vatten. Om det inte hjälper, 
tillsätt ett pH-neutralt rengöringsmedel.

Bläck
Avlägsna så mycket som möjligt med absorberande pap-
per. Rengör med 20% denaturerad sprit. Tvätta därefter 
med vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel.

Choklad, fett o.dyl.
Tvätta med ljumt vatten och ett pH-neutralt rengörings-
medel.

Gräs- och växtfläckar
Tvätta med ljumt vatten och eventuellt ett pH-neutralt 
rengöringsmedel.

Kaffe, te och mjölk
Avlägsna så mycket som möjligt med absorberande 
papper. Tvätta därefter med vatten och ett pH-neu-

tralt rengöringsmedel.

Kulspetspennor och kosmetika
Rengör med denaturerad sprit.

Målarfärg
Oljebaserad: Rengör med terpentin och dutta efteråt 
med vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel.
Vattenbaserad: Rengör med kallt vatten och ett pH-
neutralt rengöringsmedel.
Om fläcken är gammal, rådgör med en fackman.

Nagellack
Dutta på fläcken med nagellackborttagare. Om fläcken 
inte försvinner, använd aceton.

Olja 
Strö talk över fläcken och låt den verka. Borsta bort 
talken och dutta försiktigt med en trasa, fuktad med 
bensin eller denaturerad sprit.

Tvättråd
Comfort+ kan maskintvättas i temperatur upp till 74°C. Max. krympning 2%. Comfort+ med flamsäkert baksideskikt 
kan maskintvättas med skonprogram i temperatur upp till 40°C. Baksideskiktet tål bara enstaka tvättar. Undvik blöt-
läggning. Använd ett pH-neutralt tvättmedel utan kemiska blekmedel. (PH-värde = 7). Använd sparsamt med tvättmedel. 

Var uppmärksam på om sömmar, blixtlås etc tål tvätt. Dropptorkning eller torktumling vid låg temperatur. Comfort+ 
kan desinficeras med etanol.

Fläckborttagning
En gyllene regel: Avlägsna fläcken så snart som möjligt.

De flesta fläckar kan tas bort med ljummet vatten, eventuellt med lite pH-neutralt rengöringsmedel. Undvik genom-
vätning av hela möbeln.

Använd bara sådana rengöringsmetoder som beskrivs i fläckguiden. Använd alltid en ren, vit bomullstrasa och 
endast små mängder rengöringsmedel åt gången. Varning! Tvättbensin, aceton och liknande kan lösa upp den un-
derliggande stoppningen vid genomfuktning.

Skokräm
Dutta försiktigt med en trasa, fuktad med rengörings-
bensin eller denaturerad sprit.

Stearin
Lägg på ett absorberande papper och stryk med ett  
varmt strykjärn. Rengör med terpentin. Dutta med 
vatten och ett pH-neutralt rengöringsmedel. Alternativ: 
se tuggummi.

Sylt, sirap, frukt, juice
Ta bort så mycket som möjligt med en sked. Rengör se-
dan med ljummet vatten och ett pH-neutralt rengörings-
medel.

Tuggummi
Kyl med en plastpåse med istärningar eller ett kylblock. 
Skrapa bort fläcken. Ev rester kan avlägsnas med 
rengöringsbensin.

Urin
Blanda 1 del ättika utan färg- och smaktillsatser med 
2 delar vatten. Placera en torr trasa på tygets baksida 
och genomvät tyget. Avlägsna ättikblandningen genom 
att växelvis använda en torr och en i vatten fuktad trasa. 

Vin och sprit
Avlägsna så mycket som möjligt med absorberande 
papper. Tvätta med vatten och ett pH-neutralt 
rengöringsmedel. och rengör slutligen med utspädd  
denaturerad sprit.
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