
Lycka till med din 
nya möbel, klädd med tyg från Gabriel 
Tyget på din möbel är tillverkat av polyester eller Trevira CS. Materialet kännetecknas av att 
det är mycket enkelt att underhålla och att fläckar avlägsnas snabbt och utan problem.

10 års garanti
Möbeltyger från Gabriel är din garanti för hög kvalitet och utmärkt hållbarhet. Vi ger 10 års garanti mot genomslitning 
vid normal användning. Våra miljövänliga produktionsprocesser garanterar dig samtidigt en synd och miljömässigt 
hållbar produkt. 

Lättskött
För att bevara tygets vackra färger och utseende rekommenderar vi regelbunden dammsugning, helst varje vecka, 
med ett mjukt munstycke.

Tvättråd
Polyester och Trevira CS kan tvättas i temperaturer ända upp till 40/60ºC, för hand eller med skonprogram.  
Max. krympning 5 %.

Undvik blötläggning. Använd ett pH-neutralt tvättmedel utan kemiska blekmedel (PH-värde = 7). Använd sparsamt 
med tvättmedel. Var uppmärksam på om sömmar, blixtlås etc tål tvätt. Se möbeltillverkarens rekommendationer. 
Lufttorkning är att föredra, men tyget kan även torktumlas vid låg temperatur.

Viktigt att veta vid fläckborttagning
• En gyllene regel: Avlägsna fläcken så snart som möjligt – innan den har trängt in i fibrerna
• De flesta fläckar kan tas bort med ljummet vatten, eventuellt med lite pH-neutralt rengöringsmedel. 
• Undvik genomvätning, det kan skada materialet under tyget.
• Gnid aldrig hårt för att avlägsna en fläck.
• Använd bara sådana rengöringsmetoder som nämns i fläckguiden. 
• Använd alltid en ren, vit bomullstrasa och endast små mängder rengöringsmedel åt gången.
•  Varning! Rengöringsbensin/aceton och liknande produkter kan lösa upp skumgummi vid genomvätning. Var försik-

tig med öppen eld pga. brandfara.  Farlig vid inandning. Följ anvisningarna från leverantören av produkten.

Gör på följande sätt
• Sug upp så mycket som möjligt av vätskan med ofärgat hushållspapper eller en disktrasa
• Om fläcken har torkat, ta bort så mycket som möjligt med en dammsugare.
• Gnid skonsamt med en ren, vit trasa.
•  Tryck en torr disktrasa eller ofärgat hushållspapper mot tyget varje gång vätska har tillförts, så att fukt och föroren-

ingar sugs upp.
• Vid den sista rengöringen, använd rent vatten utan rengöringsmedel.

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.

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 (var försiktig så att polyestern inte 
smälter vid för hög temperatur). 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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