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Fläckborttagning
p å  u l l t y g e r

Avlägsna fläckar varsamt och använd bara de me-

toder som beskrivs i denna guide. Avsluta alltid 

med rent vatten utan diskmedel. Kontakta en fack-

man om du inte lyckas avlägsna fläcken.

Varning! 

Aceton, terpentin, kemiskt ren bensin och liknande 

kan lösa upp det skum som finns i stoppningen. An-

vänd därför dessa medel endast i mycket små 

mängder och enbart på tygets yta.

Fläckrengöringsmedel används först efter att man 

har testat medlet på ett mindre synligt område, för 

att säkerställa att det inte skadar klädseln.

Blod

Tvätta med kallt vatten utan tillsatser. Om det inte 

löser upp fläcken använder man ljummet vatten 

med ett vanligt, pH-neutralt diskmedel*. 

Kulspetspenna och tusch

Rengör med hushållssprit. Om det inte hjälper an-

vänder man en trasa som fuktats med aceton, ter-

pentin eller kemiskt ren bensin. Tvätta sedan med 

ljummet vatten med ett pH-neutralt diskmedel* i. 

Läppstift

Rengör försiktigt med en trasa som fuktats med ace-

ton, terpentin eller kemiskt ren bensin. Tvätta sedan 

med ljummet vatten med ett pH-neutralt diskmedel* i. 

Livsmedel

Använd ljummet vatten med ett pH-neutralt diskme-

del* i. Om fläcken inte försvinner ökar man mäng-

den diskmedel till max. 5 gånger normal dosering. 

Avsluta med rent vatten utan diskmedel. 

Målarfärg 

Oljebaserade målarfärger: Rengör försiktigt med 

en trasa som fuktats med aceton, terpentin eller ke-

miskt ren bensin. Använd sedan ljummet vatten 

med pH-neutralt diskmedel i. Dosera 5 gånger nor-

mal mängd diskmedel. 

Vattenbaserad målarfärg: Tvätta med kallt vatten.

Nagellack

Använd lite nagellackborttagningsmedel. Använd 

aceton, terpentin eller kemiskt ren bensin om fläck-

en inte försvinner. Använd därefter ljummet vatten 

med pH-neutralt diskmedel* i. 

Skoputsmedel och möbelpolityr

Rengör försiktigt med en trasa som fuktats med ace-

ton, terpentin eller kemiskt ren bensin. Använd där-

efter ljummet vatten med pH-neutralt diskmedel* i.

Stearin 

Kyl med isbitar i en plastpåse. Bryt av stearinet och 

avlägsna försiktigt lösa bitar. Om nödvändigt läg-

ger man sedan ett vitt läskpapper över tyget och 

stryker över pappret med ett varmt strykjärn. Om 

det inte hjälper baddar man försiktigt med en trasa 

som fuktats med aceton, terpentin eller kemiskt ren 

bensin. Tvätta sedan med ljummet vatten med ett 

pH-neutralt diskmedel* i. 

Tuggummi 

Kyl med isbitar i en plastpåse. Bryt av tuggummit 

och avlägsna försiktigt de lösa bitarna medan de 

är kalla. Om detta inte fungerar testar man med 

aceton, terpentin eller kemiskt ren bensin. Tvätta 

sedan med ljummet vatten med ett pH-neutralt disk-

medel* i. 

Vin 

Tvätta snabbt av med kallt vatten.

* Följ doseringsanvisningen på flaskan
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Ett möbeltyg från Gabriel är din garanti för hög 

kvalitet och lång hållbarhet. De mest miljövänliga 

produktionsprocesserna och den renaste, nya ullen 

från Nya Zeeland garanterar en sund och bärkraf-

tig produkt.

Optimal sittkomfort 

Ull ger dig extra värme när det är kallt. Tack vare 

fibrernas krusning har ett ulltyg god volym och högt 

luftinnehåll, vilket skapar en enastående isolering. 

Ull ger dig dessutom den bästa sittkomforten när 

det är varmt. Ull är den enda fibertypen som kan 

absorbera mer än 30 % fukt i förhållande till sin 

egen vikt, utan att den känns våt. 

Lyx från naturen

Ull är naturens egna, miljövänliga och biologiskt 

nedbrytbara lyxprodukt. Miljöcertifierade farmare 

levererar ren ny ull från får som växt upp i naturliga, 

gröna omgivningar. I 100 % balans med miljön. 

Ullprodukter från Gabriel bär Wools of New Zea-

lands ormbunksmärke och det eu-

ropeiska miljömärket Blomman. 

Detta är bevis för att de lever upp 

till de högsta kraven, både när det 

gäller kvalitets- och miljöhänsyn. 

Lätt att sköta 

Ull är antistatiskt och drar inte till sig smuts som an-

dra textilier. Ull är dessutom vattenavvisande. Det 

tar lång tid för spillda vätskor att tränga in i tyget. 

För att bevara tygets vackra färg och utseende re-

kommenderar vi skonsam dammsugning, helst en 

gång i veckan, med ett mjukt munstycke.

Fläckborttagning

En gyllene regel: Avlägsna alltid fläcken så snabbt 

som möjligt!

De flesta fläckar och smuts kan avlägsnas med 

ljummet vatten med en tillsats av ett vanligt pH-neu-

tralt diskmedel. Dosera normalt (följ anvisningarna 

på flaskan).

Viktigt:

•  Sug först upp så mycket vätska som möjligt med 

ofärgat hushållspapper eller en dammtrasa.

•  Om fläcken är intorkad dammsuger man först 

upp så mycket som möjligt av den.

•  Gnid varsamt med en ren, vit trasa. 

•  Pressa en torr trasa eller ofärgat hushållspapper 

mot tyget varje gång du applicerar vätska, så att 

fukt och orenheter sugs upp.

•  Använd till sist rent vatten utan diskmedel.

Efter denna rengöring kan området där fläcken 

fanns se mörkare ut än resten av tyget. Denna ef-

fekt avtar med tiden.
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