
Til lykke med dit nye møbel med stof fra Gabriel 
Stoffet på dit møbel er fremstillet af polyester eller Trevira CS, som er kendetegnet ved at 
være særdeles nemt at vedligeholde, og pletter fjernes nemt og uden problemer.

10 års garanti
Møbelstof fra Gabriel er din sikkerhed for høj kvalitet og lang holdbarhed, og vi giver dig 10 års garanti mod gennemslid 
ved normal brug. De mest miljørigtige produktionsprocesser sikrer dig samtidig et sundt og bæredygtigt produkt. 

Let at vedligeholde
For at bevare stoffets smukke farve og udseende anbefaler vi regelmæssig støvsugning, helst hver uge, med et blødt 
mundstykke.

Vaskeanvisning
Polyester og Trevira CS kan vaskes ved helt op til 40/60ºC i hånden eller på vaskemaskinens skåneprogram.  
Max. krymp 5%.

Undgå iblødsætning og benyt et pH-neutralt vaskemiddel uden kemiske blegemidler (PH-værdi = 7). Brug kun små 
mængder vaskemiddel. Vær opmærksom på, om syninger, lynlåse mv. kan tåle vask. Undersøg her møbelproducen-
tens anbefalinger. Hængetørring er at foretrække, men stoffet kan også tørretumbles ved lav temperatur.

Vigtigt at vide om pletfjerning
• En gylden regel: Fjern altid pletten hurtigst muligt – inden den er trængt ind i fibrene.
• De fleste typer pletter kan fjernes med lunkent vand eventuelt tilsat et pH-neutralt opvaskemiddel. 
• Undgå gennemvædning, da det kan skade materialet under stoffet
• Gnid aldrig hårdt for at fjerne en plet.
• 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 o.l. kan opløse skum ved gennemvædning. Pas på med åben ild pga. brandfare.   

Farlig ved indånding. Følg anvisning fra leverandøren af produktet.

Sådan gør du
• Opsug først så meget af væsken som muligt med køkkenrulle uden farve eller et viskestykke.
• Er pletten indtørret, fjernes mest muligt ved støvsugning.
• Gnid skånsomt med en ren, hvid klud.
•  Pres et tørt viskestykke eller køkkenrulle uden farve mod stoffet hver gang der er tilført væske, så fugt og urenheder 

opsuges.
• Ved sidste afvaskning anvendes rent vand uden sæbe.

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.

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

Kuglepen og kosmetik
Rens med husholdningssprit.

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.

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

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

Stearin
Varmt strygejern over sugende papir (pas på at polyes-
teren ikke smelter ved for høj temperatur). Rens med 
terpentin. Dup med lunkent vand tilsat et pH-neutralt 
opvaskemiddel.

Alternativ: Se ”Tyggegummi”.

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

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

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.

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

Hjulmagervej  55, DK-9000  Aalborg
Tel. +45 9630 3100, Fax +45 9813 2544

mail@gabriel.dk

www.gabriel.dk

PLETFJERNINGSGUIDE


