
Onneksi olkoon: olet uusien Comfortilla+ verhoiltujen Gabriel-huonekalujen onnellinen omistaja!

Comfort+ All Terrain Textile
Comfort+ on paitsi monikäyttöinen myös lähes kaiken käytön kestävä. Se on antistaattinen ja palosuojattu tekstiili, 
josta tahrat lähtevät käden käänteessä. Voit jopa pestä sen koneessa tai desinfioida sen etanolilla. 

Se on myös ympäristöystävällinen, hengittävä ja pehmeä – ja se säilyttää muotonsa pysyen siistinä vuodesta toiseen. 
Comfort+ on tekstiili kaikkiin olosuhteisiin.

10 vuoden takuu
Comfortin+ kestävyys ja venymiskyky ovat ainutlaatuisia: se ei rypisty, ei edes pitkäaikaisessa käytössä. Comfort+ 
on markkinoiden paras mikrokuitumateriaali – se ei nyppyynny. Siksi sillä on 10 vuoden takuu nyppyyntymisen ja 
normaalista käytöstä aiheutuvan kulumisen varalta.

Helppohoitoinen
Comfort+-tekstiilin antistaattisia kuituja sisältävä selkäpuoli hylkii vettä ja öljyä ja näin myös likaa sekä tahroja.
Suosittelemme hellävaraista imuroimista tekstiilisuutimella tarpeen vaatiessa, jotta materiaalin kaunis väri ja ul-
konäkö säilyisivät uudenveroisina.

Hillo, siirappi, hedelmät ja mehu
Kaavi aine pois lusikalla, ja pese tahra lämpimällä vedel-
lä, johon on lisätty neutraalia pesuainetta.

Kahvi, tee ja maito
Poista tahra mahdollisimman pitkälle imupaperilla. Pese 
vedellä, johon on lisätty neutraalia pesuainetta.

Kengänkiilloitusaine
Pyyhi varovasti bentseenillä tai denaturoidulla spriillä 
kosteutetulla rievulla.

Kuulakärkikynä ja kosmeettiset tuotteet
Puhdista denaturoidulla spriillä.

Kynsilakka
Pyyhi kynsilakanpoistoaineella. Käytä asetonia, jos 
tahra ei häviä.

Kynttilänvaha
Silitä tahra imukykyisen paperin läpi. Puhdista tärpätillä. 
Pyyhi lämpimällä vedellä, johon on lisätty tärpättiä. Ks. 
myös purukumi.

Maali
Öljypohjainen maali: puhdista tärpätillä ja pyyhi vedel-
lä, johon on lisätty neutraalia pesuainetta.
Vesipohjainen maali: pese kylmällä vedellä, johon on 
lisätty neutraalia pesuainetta.

Jos tahra on vanha, käänny asiantuntijan puoleen.

Muste
Poista tahra mahdollisimman pitkälle imupaperilla. Puh-
dista 20%:lla denaturoidulla spriillä. Pese sitten vedellä, 
johon on lisätty neutraalia pesuainetta.

Öljy
Sirottele tahralle talkkia ja odota hetki. Harjaa talkki pois 

Pesu
Comfort+ voidaan pestä koneellisesti 740 C:ssa. Comfort+ kutistuu enintään 2%. Syttymisherkkyyttä ehkäisevällä 
tukikankaalla varustettu Comfort+ voidaan pestä koneellisesti 400 C:ssa käyttäen kevyttä pesuohjelmaa. Tukikangas 
voidaan kuitenkin pestä vain muutaman kerran. Vältä materiaalin liottamista. Käytä neutraalia pesuainetta ilman 
kemiallisia valkaisuaineita (pH=7). Käytä vain pieniä määriä. 

Huom. Ompeleet ja vetoketjut voidaan myös pestä. Ripusta kuivumaan tai rumpukuivaa alhaisessa lämpötilassa. 
Comfort+ voidaan desinfioida etanolilla.

Tahranpoisto
Kultainen sääntö: poista tahra aina mahdollisimman nopeasti.

Useimmat tahrat voidaan poistaa lämpimällä vedellä, johon voi lisätä neutraalia pesuainetta. Älä liota koko huonekalua.

Käytä vain tahranpoisto-ohjeissa mainittuja puhdistusmenetelmiä. Käytä puhdistamiseen aina puhdasta, valkoista puuvil-
lariepua ja pientä määrää pesuainetta kerrallaan. Varoitus! Bensiini, asetoni ja vastaavat voivat hajottaa loimen liuottamalla.

ja pyyhi varovasti bentseenillä tai denaturoidulla spriillä 
kosteutetulla rievulla.

Purukumi
Aseta tahran päälle jääpaloja muovipussissa tai pa-
kastetuote. Raaputa pois. Mahdollisesti jäljelle jääneen 
purukumin voi poistaa varovasti bentseenillä.

Ruoho ja vihannekset
Pese lämpimällä vedellä, johon voi lisätä neutraalia 
pesuainetta.

Suklaa, rasva ja makeiset
Pese lämpimällä vedellä, johon on lisätty neutraalia 
pesuainetta.

Veri
Huuhdo kylmällä vedellä. Jos tämä ei auta, lisää neu-
traalia pesuainetta.

Viini ja väkevät juomat
Poista tahra mahdollisimman pitkälle imupaperilla. Pese 
vedellä, johon on lisätty neutraalia pesuainetta, ja puh-
dista laimennetulla, denaturoidulla spriillä.

Virtsa
Sekoita 1 osa väritöntä/maustamatonta etikkaa 2 osaan 
vettä. Käytä kuivaa riepua alustana, kun liotat tahraa. 
Poista laimennettu etikka pyyhkimällä vuorotellen kuiv-
alla ja märällä rievulla.
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