Pletguide

Kuglepen og tusch

tet med acetone, terpentin eller rensebenzin. Benyt

digt bruges herefter et varmt strygejern over hvidt

Gå varsomt frem og anvend kun de metoder, der

Rens med husholdningssprit. Hvis det ikke hjælper,

derefter et pH-neutralt opvaskemiddel opblandet

sugende papir. Hvis det ikke hjælper, dup da for-

er nævnt i pletguiden.

rens da med en klud fugtet med acetone, terpentin

i lunkent vand, men brug 5 gange normal sæbe-

sigtigt med en klud fugtet med acetone, terpentin

eller rensebenzin. Vask efterfølgende med et pH-

mængde.

eller rensebenzin. Vask efterfølgende af med et

neutralt opvaskemiddel* opblandet i lunkent vand.

Vandbaseret maling: Vask af med koldt vand.

pH-neutralt opvaskemiddel* opblandet i lunkent

Læbestift

Neglelak

Advarsel!

Rens forsigtigt med en klud fugtet med acetone, ter-

Dup med neglelakfjerner. Hvis pletten ikke forsvinder,

Tyggegummi

Acetone, terpentin, rensebenzin o.l. kan opløse skum

pentin eller rensebenzin. Vask efterfølgende med

brug acetone, terpentin eller rensebenzin. Anvend

Køl med isterninger i en plasticpose, knæk tygge-

anvendt i polstringen. Brug derfor kun disse midler i

et pH-neutralt opvaskemiddel* opblandet i lunkent

derefter et pH-neutralt opvaskemiddel* opblandet i

gummiet og fjern forsigtigt de løse stykker mens det er

meget små mængder på overfladen af stoffet.

vand.

lunkent vand.

koldt. Hvis det ikke virker, prøv da med acetone, ter-

Pletrensemidler anvendes evt. først efter afprøvning

Madvarer

Skosværte og møbelpolitur

et pH-neutralt opvaskemiddel* opblandet i lunkent

på et mindre synligt sted, for at se om det indvirker

Anvend et almindeligt pH-neutralt opvaskemiddel*

Rens forsigtigt med en klud fugtet med acetone, ter-

vand.

på betrækket.

opblandet i lunkent vand. Hvis pletten ikke forsvin-

pentin eller rensebenzin. Anvend derefter et pH-

der, forøg da sæbemængden til max. 5 gange

neutralt opvaskemiddel* opblandet i lunkent vand.

Blod

normal dosering.

Afslut altid pletrensningen med rent vand uden sæbe.
Hvis processen ikke lykkes, kontakt da en fagmand.

vand.

pentin eller rensebenzin. Vask efterfølgende af med

Vin
Vask hurtigt af med koldt vand.

Pletrensning

Stearin

Vask af med koldt vand uden tilsætninger. Hvis det
ikke virker, anvend da et almindeligt pH-neutralt

Maling

Køl med isterninger i en plasticpose, knæk steari-

opvaskemiddel* opblandet i lunkent vand.

Oliebaseret maling: Rens forsigtigt med en klud fug-

net og fjern forsigtigt de løse stykker. Om nødven-

a f

* Følg doseringsanvisningen på flasken
DK

u l d s t o f f e r

være fibrenes krusning har et uldstof god volumen

krav, både når det gælder kvalitets- og miljøhen-

Vigtigt:

og højt indhold af luft, hvilket skaber en enestående

syn.

• Opsug først så meget af væsken som muligt med

isolering.

køkkenrulle uden farve eller et viskestykke.
Let at vedligeholde

Uld giver dig også den bedste siddekomfort, når

Uld er antistatisk og tiltrækker ikke smuds som andre

det er varmt. Uld kan, som den eneste fiber, absor-

stoffer. Uld er desuden vandafvisende, så spildte væ-

bere mere end 30 % fugt i forhold til sin egen vægt,

sker trænger kun langsomt ind i stoffet.

uden at den føles våd.

• Er pletten indtørret, fjernes mest muligt ved støv
sugning.

Yderligere information:
Se vores hjemmeside www.gabriel.dk

• Gnid skånsomt med en ren, hvid klud.
For at bevare stoffets smukke farve og udseende

Til lykke med dit nye møbel

Naturens egen luksus

anbefaler vi skånsom støvsugning, helst hver uge,

med uldstof fra Gabriel

Uld er naturens egen miljøvenlige, biologisk ned-

med et blødt mundstykke.

Møbelstof fra Gabriel er din garanti for høj kvalitet

Ren ny uld fra får, som er opdrættet i naturlige

Pletrensning

og lang holdbarhed. De mest miljørigtige produk-

grønne omgivelser. I 100 % balance med miljøet.

En gylden regel:

brydelige luksus. Miljøcertificerede farmere leverer

tionsprocesser og den reneste, nye uld fra New

Fjern altid pletten hurtigst muligt!

• Pres et tørt viskestykke eller køkkenrulle uden farve mod stoffet hver gang der er tilført væske, så

Gabriel A/S

fugt og urenheder opsuges.

Hjulmagervej 55
DK-9000 Aalborg

• Ved sidste afvaskning anvendes rent vand uden
sæbe.

Zealand giver dig sikkerhed for et sundt og bære-

Uldprodukter fra Gabriel bærer

dygtigt produkt.

Wools of New Zealands bregne

De fleste pletter og tilsmudsninger kan fjernes ved

Efter afvaskning med vand kan området fremstå

mærke og det europæiske miljø

hjælp af et almindeligt pH-neutralt opvaskemiddel

mørkere end det omgivende stof. Denne effekt vil

Optimal siddekomfort

mærke ”Blomsten”. Det er beviset

opblandet i lunkent vand med normal dosering

aftage med tiden.

Uld giver dig ekstra varme, når det er koldt. Takket

på, at de lever op til de højeste

(følg anvisningen på flasken).
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