
Onnittelumme uusien Gabriel-huonekalu-
kankaalla päällystettyjen huonekalujenne johdosta
Huonekalunne on päällystetty polyesteri- tai Trevira CS -kankaalla, jolle ominaista on sen 
erityisen helppo hoito. Tahrat voidaan poistaa helposti ja ilman vaikeuksia.

Kymmenen vuoden takuu
Gabriel-huonekalukangas on itsessään takuu korkeasta laadusta ja kestävyydestä, mutta sen lisäksi me annamme 
teille vielä kymmenen vuoden takuun siitä, että kangas ei kulu puhki normaalissa käytössä. Erittäin ympäristöystäväl-
liset tuotantomenetelmät varmistavat myös, että tuote on terveellinen ja luontoa säästävä.  

Helppo hoitaa
Kankaan kauniin värin ja laadukkuuden säilyttämiseksi suosittelemme säännöllistä pölynimurointia käyttämällä  
pehmeää suulaketta, mieluiten kerran viikossa.

Pesu
Polyesteri ja Trevira CS voidaan pestä 40/60ºC:n lämpötilassa käsin tai pesukoneessa hienopesuohjelmalla. Kutistuu 
korkeintaan 5%.

Älä liuota ja käytä pH-neutraalia pesuainetta, jossa ei ole kemiallisia valkaisuaineita (pH = 7). Käytä vain pieniä 
määriä pesuainetta. Tarkista kestävätkö saumat, vetoketjut yms. pesua: tarkista huonekaluvalmistajan suositukset. 
Kuivattaminen pyykkinarulle ripustettuna on suositeltavaa, mutta kangas voidaan myös kuivattaa kuivausrummussa 

alhaisessa lämpötilassa.

Tahrojen poistoon liittyviä tärkeitä seikkoja
• Kultainen sääntö: Poista tahra aina niin pian kuin mahdollista – ennen kuin se syöpyy kiinni kuituihin.
•  Useimmat tahrat voidaan poistaa haalealla vedellä, johon on mahdollista sekoittaa pH-neutraalia astianpesuainetta. 
• Vältä liuottamista, sillä se voi vahingoittaa kankaan alla olevia materiaaleja.
• Älä milloinkaan yritä poistaa tahraa voimakkaasti hankaamalla.
• Käytä vain tahranpoisto-ohjeissa esitettyjä puhdistusmenetelmiä.
• Käytä aina puhdasta valkeaa puuvillaliinaa ja vain pieniä määriä puhdistusainetta kerrallaan.
•  Huomio! Benseeni/asetoni ja muut vastaavat aineet saattavat liuotettaessa sulattaa vaahtomuovin. Käsittele  

avotulta varovasti. Vaarallista sisäänhengitettynä. Noudata tuotemyyjän ohjeita.

Toimi seuraavalla tavalla:
• Imeytä ensin mahdollisimman suuri osa nesteestä valkoiseen, ei kuvioituun keittiöpaperiin tai kankaaseen.
• Jos tahra on kuivunut, poista siitä niin paljon kuin mahdollista pölynimurilla.
• Hankaa kevyesti puhtaalla valkealla liinalla.
•  Paina kangasta kuivalla keittiöpyyhkeellä tai valkealla, kuvioimattomalla keittiöpaperilla joka kerta, kun tahrau-

tuneeseen kohtaan lisätään nestettä, jotta kosteus ja lika saadaan imeytettyä niihin.
• Käytä viimeisellä pesukerralla puhdasta vettä ilman saippuaa. 

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 (varo, ettei polyes-
teri sula liian korkeassa lämpötilassa). Puhdista tärpätil-
lä. 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 

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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