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Villakankaiden
t a h r a n p o i s t o 

Käsittele tahroja varoen ja käytä ainoastaan tahra-

oppaan menetelmiä. 

Viimeistele tahranpoisto aina puhtaalla, saippuat-

tomalla vedellä. Jos puhdistus ei onnistu, ota yhteyt-

tä ammattilaiseen.

Varoitus! 

Asetoni, tärpätti, puhdistusbensiini tai muut liuotti-

met saattavat vaahdota. Käytä liuotinta siis vain 

pieniä määriä kerrallaan. 

Puhdistusaineen vaikutus verhoiluun on hyvä testata 

levittämällä sitä ensin esimerkiksi huonekalun taka-

osaan.

Huulipuna

Puhdista varovaisesti liinalla, joka on kostutettu ase-

tonilla, tärpätillä tai puhdistusbensiinillä. Käytä liu-

ottimen jälkeen pH-arvoltaan neutraalia pesuainet-

ta* ja haaleaa vettä.

Kiillotusaineet

Puhdista varovaisesti liinalla, joka on kostutettu ase-

tonilla tärpätillä tai puhdistusbensiinillä. Käytä liuot-

timen jälkeen pH-arvoltaan neutraalia pesuainet-

ta* ja haaleaa vettä.

Kuulakärkikynä ja tussi

Puhdista talousspriillä. Jos tahra ei irtoa, puhdista 

liinalla, joka on kostutettu asetonilla, tärpätillä tai 

puhdistusbensiinillä. Käytä liuottimen jälkeen pH-

 arvoltaan neutraalia pesuainetta* ja haaleaa vettä. 

Kynsilakka

Taputtele kynsilakanpoistoaineella. Jos tahra ei 

 irtoa, kokeile asetonia, tärpättiä tai puhdistusbensii-

niä. Käytä liuottimen jälkeen pH-arvoltaan neutraa-

lia pesuainetta* ja haaleaa vettä.

Maali 

Öljypohjainen maali: Puhdista varovaisesti liinalla, 

joka on kostutettu asetonilla, tärpätillä tai puhdistus-

bensiinillä. Käytä liuottimen jälkeen pH-arvoltaan 

neutraalia pesuainetta* ja haaleaa vettä. Annoste-

le pesuainetta viisinkertainen määrä. 

Vesiohenteinen maali: Puhdista kylmällä vedellä.

Purukumi 

Jäädytä jääpalapussilla, murenna jähmettynyt pu-

rukumi ja rapsuta kylmä purukumi irti varovaisesti. 

Jos tahra ei irtoa, puhdista liinalla, joka on kostutet-

tu asetonilla, tärpätillä tai puhdistusbensiinillä. Käy-

tä liuottimen jälkeen pH-arvoltaan neutraalia pesu-

ainetta* ja haaleaa vettä. 

Ruoka-aineet

Käytä tavallista, pH-arvoltaan neutraalia pesuai-

netta* ja haaleaa vettä. Jos tahra ei irtoa, kokeile 

lisätä pesuaineen määrää korkeintaan noin viisiker-

taiseksi. Puhdista lopuksi pelkällä vedellä.

Steariini 

Jäädytä jääpalapussilla, murenna jähmettynyt stea-

riini ja rapsuta tahra varovaisesti irti. Jos tahra ei ir-

toa, laita sen päälle imukykyinen, väritön paperi ja 

silitä lämpimällä silitysraudalla. Jos sekään ei auta, 

puhdista liinalla, joka on kostutettu asetonilla, tär-

pätillä tai puhdistusbensiinillä. Käytä liuottimen jäl-

keen pH-arvoltaan neutraalia pesuainetta* ja haa-

leaa vettä.

Veri

Pese kylmällä vedellä. Jos tahra ei irtoa, käytä ta-

vallista, pH-arvoltaan neutraalia pesuainetta* ja 

haaleaa vettä.

Viini 

Pese tahra nopeasti kylmällä vedellä.

* Noudata pesuaineen annosteluohjetta.

Tahraopas



Gabrielin verhoilukankaat ovat korkealaatuisia ja 

kestäviä. Tuotteiden laadun takaa kestävät, ympä-

ristöä kunnioittavat tuotantomenetelmät sekä Uu-

desta-Seelannista peräisin oleva puhdas, korkea-

laatuinen villa.

Erinomainen istuinmukavuus 

Villa lämmittää, kun on kylmä. Kähäräinen villakuitu 

on täyteläistä ja ilmavaa, ja sen erityskyky on erin-

omainen. 

Villakankaalla verhoillussa istuimessa on myös hyvä 

istua. Villa on ainoa kuitu, joka voi imeä painoonsa 

nähden yli 30 prosenttia kosteutta ilman, että se 

tuntuu märältä. 

Luonnon omaa luksusta

Villa on luonnon oma ympäristöystävällinen ja bio-

logisesti hajoava materiaali. Hankimme villan ym-

päristömerkinnällä sertifioiduilta lammasfarmeilta, 

joiden lampaat laiduntavat vapaana vehreässä 

luonnossa, luontoa rasittamatta. 

Gabrielin villakankaat ovat saa-

neet EU-kukan eli eurooppalaisten 

oman ympäristömerkinnän sekä 

vastaavan merkin Uudessa-Seelan-

nissa. Ympäristömerkintä on todiste 

siitä, että tuotteet täyttävät korkeat laatu- ja ympä-

ristövaatimukset. 

Helppo huoltaa 

Villa on antistaattista, eikä lika tartu siihen yhtä hel-

posti kuin muihin materiaaleihin. Lisäksi villa hylkii 

vettä, eikä villakankaalle läikkynyt neste imeydy heti. 

Jotta verhoilun väri ja ulkonäkö säilyisivät kauniina, 

on suositeltavaa imuroida tuote pehmeällä suutti-

mella viikoittain. 

Tahranpoisto

Kultainen sääntö: Poista tahrat aina mahdollisim-

man pian!

Useimmat tahrat voi poistaa tavallisella, pH-arvol-

taan neutraalilla pesuaineella ja haalealla vedellä 

(noudata puhdistusaineen ohjeen mukaista annos-

telua).

Tärkeää:

•  Imeytä ensin mahdollisimman paljon nestettä vä-

rittömään talouspaperiin tai kangasliinaan.

•  Jos tahra on kuivunut, irrota kuivunut osa imuroi-

malla.

•  Hankaa varovasti puhtaalla, valkoisella liinalla. 

•  Paina verhoilukankaalle kuiva liina tai valkoinen 

talouspaperi heti, kun sille kaatuu nestettä. Näin 

kosteus ja lika imeytyvät pois. 

•  Puhdista kangas lopuksi puhtaalla vedellä, jossa 

ei ole saippuaa.

Vesipesun jälkeen pesty alue saattaa näyttää muu-

ta kangasta tummemmalta. Väri tasoittuu, kun kan-

gas kuivuu.

Onneksi olkoon, olet uuden  
villakankaalla verhoillun  
Gabriel-huonekalun omistaja! 

Gabriel A/S

Hjulmagervej 55

DK-9000 Aalborg

Puhelin +45 9630 3100  

Faksi +45 9813 2544

mail@gabriel.dk 

www.gabriel.dk

Lisätietoja:

Osoitteessa www.gabriel.dk on  

paljon hyödyllistä tietoa.


