Klanteninformatie 5

STOFFEN – ONDERHOUD EN REINIGING
Overigens: Ook na de garantietermijn zijn wij er voor u!

Geachte klant, gestoffeerde meubelen hebben afhankelijk van het model en uitvoering product - en
Modelgebonden eigenschappen, die ook tijdens het gebruik verschillende uitwerkingen kunnen
hebben. Bij de meeste gestoffeerde meubelen is het daarom niet te vermijden dat deze meubelen
gereinigd moeten worden. In verband hiermee hebben wij als extra service voor u een "product-info"
voor onderhoud en reiniging gemaakt. Verder wensen wij u veel plezier met uw gestoffeerde
meubelen.

Zoals alle materialen die in het dagelijks gebruik nodig
zijn, moeten ook meubelbekledingen regelmatig worden
onderhouden, omdat de bekleding constant in contact
is met stof en andere soorten van vervuiling. In het
algemeen moet men er voor zorgen dat de vervuilde
plekken niet te intensief worden, om het reinigen van de
bekleding niet moeilijker te maken en er voor te zorgen
dat de vervuiling niet in de bekleding trekt. Goede
reiniging en onderhoud verhogen de gebruikswaarde
van uw gestoffeerde meubelen.

Er is een verschil tussen onderhoud en reiniging:
Onderhoud (is voor alle soorten van bekleding van toepassing). Dit is te vergelijken met het dagelijks verzorgen van het
lichaam van de mensen. Dat wil zeggen dat vervuiling, die in het dagelijks gebruik ontstaat (stof, vervuilingen door
kontakten enz.) moet worden verwijderd en wel door regelmatig te zuigen met een lichte stofzuiger (geringe zuigkracht)
en aansluitend af te borstelen met een zachte borstel met de strijkrichting mee.
Bovendien moet de bekleding van tijd tot tijd met een vochtige – niet te nat – zeem afgenomen worden, omdat in
ruimtes met centrale verwarming de luchtvochtigheid vaak veel te laag is. De vochtigheid houdt de vezels elastisch en
heeft een positieve uitwerking op de houdbaarheid van de bekleding.
Reiniging:
Dit is alleen nodig bij buitengewone vervuiling, bijvoorbeeld bij kleine „ongelukken”, die in een huishouding voor
kunnen komen (omvallen van drinken, eten, bloed enz).
Vlekkenverwijdering:
Het verwijderen van vlekken is in principe het werk van gespecialiseerde bedrijven. Als u wel zelf uw vlekken wilt
verwijderen, dan dient u rekening te houden met het volgende:
Grote vervuilingen, bijvoorbeeld etensresten kunt u het beste met een lepel of achterkant van een mes verwijderen.
Ingedroogde vlekken in geen geval met de vingernagels eruit proberen te krabben, omdat het gevaar bestaat dat de
vezels van de stof hierdoor worden beschadigd. Vloeistoffen kunnen het beste met een absorberende doek worden
verwijderd, u mag echter alleen maar deppen, niet wrijven. Aansluitend is het zinvol te proberen om de bekleding met
lauwwarm water (ca. 30 C°) met een ph-neutrale shampoo of wasverzachter schoon te maken (bekijk voor de tijd de
vlekkentabel). In ieder geval nooit reinigen met een huishoudreiniger, omdat de zuren de vezels van de stof
beschadigen. Belangrijk is het om van de rand naar het midden toe te werken om de vlek niet groter te maken en te
vermijden dat er kringen ontstaan. Als u een reinigingsmiddel wilt gebruiken, dan is het zinvol om niet direct de vlek te
bewerken. Probeert u het eerst op een niet zichtbare plaats om te kijken of de kleur goed blijft.
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Gebruik hierbij een witte, zachte doek die in het reinigingsmiddel is gedept. Zijn er speciale reinigingsvoorschriften
aangegeven (bijvoorbeeld als er een vlekkenbescherming op de stof is aangebracht) dan moet hier wel rekening mee
worden gehouden tijdens het reinigen. De reiniging is in de regel gemakkelijk en zonder al te veel druk uit te voeren.
Na het verwijderen van de vlekken moet de gehele bekleding, van naad tot naad, met een vochtige doek worden
behandeld om kringen in de stof te voorkomen. Vervolgens moet men met een droge doek het aangebrachte
reinigingmiddel verwijderen en de pooltjes weer omhoog borstelen. Voor het gereinigde meubelstuk weer in gebruik
genomen kan worden moet het helemaal droog zijn. Na het drogen kan de pool met een stofzuiger afgezogen en met
een zachte borstel nogmaals geborsteld worden.
Vlekken die men met water kann
verwijderen:

A= met koud water, eventueel met een
oplossing van shampoo en water
nabehandelen. Nooit heet water
gebruiken, omdat eiwit gaat stollen.
B= met een oplossing van lauwwarm
water met shampoo behandelen. Als
de vlekken na deze behandeling niet
weg zijn, kan men de vlekken
nogmaals na het drogen behandelen
met wasbenzine of een vlekkenmiddel.
C= niet laten indrogen! Direct met een
oplossing van lauwwarm water met
shampoo behandelen.
Vlekken die niet met water verwijderd
kunnen worden:

stofsoort

velours

platweefsel

microvezel

bier

C

C

C

boter

D

D

D

bloed (opgedroogd)

G

G

G

bloed

A

A

A
A

eiwit/eigeel

A

A

braaksel

B

B

B

kleurstof (emulsie)

D

D

D

verf (oliebasis)

D

D

D

vet

D

D

D

viltstift

D

D

D

dranken/vruchtensappen

C

C

C

cacao/melk

B

B

B
B

koffie met melk

B

B

kauwgom

F

F

F

houtskool

D

D

D

uitwerpselen/urine

A

A

A

D= met
een
oplosmiddel,
zoals
wasbenzine, spiritus of een ander
gebruikelijk vlekkenwater behandelen.

balpen

B

B

B

lippenstift

B

B

B

nagellak

D

D

D

E= niet met een strijkijzer werken! Zoveel
mogelijk afbrokkelen en voorzichtig
verwijderen.
Met
wasbenzine
meerdere keren nabehandelen. Let op
bij velours bestaat het gevaar dat er
een oppervlakteschade ontstaat.

parfum

B

B

B

roest

G

G

G

roet

B

B

B

schoenpoets

B

B

B

slasaus

B

B

B

etenswaren

B

B

B

alcoholische dranken

C

C

C

thee

C

C

C

inkt

B

B

B

F= een vakman raadplegen.
G= witte doek met citroenzuuroplossing (1
afgestreken eetlepel op 100 ml. koud
water) vochtig maken en daarmee
behandelen. De vlek van de rand naar
het midden toe behandelen.

wax

E

E

E

wijn

B/C

B/C

B/C

vlok stof

Aanwijzing: in geen
geval oplosmiddelen
gebruiken, hiermee zou
u de bekleding
permanent kunnen
beschadigen! Verlijmde
of verharde plekken
mogen nooit met de
vingernagels verwijderd
worden, omdat
hierdoor de pool van
de stof beschadigd kan
worden. Alle vlekken
met water en neutrale
zeep behandelen!

Bij bijzonder hardnekkige vlekken kunt u het beste contact opnemen met een gespecialiseerd
reinigingsbedrijf of met de firma POS Service Group BeNeLux B.V.!

BELANGRIJK!
Het schoonmaken van hardnekkige vlekken zal men over het algemeen aan een vakman over moeten laten. Net zoals
het kompleet reinigen van uw meubelen is het aan te bevelen dit door een professioneel bedrijf te laten doen.
Op ons vlekkenportaal geven we u nuttige tips hoe de u meest verschillend soorten vlekken zelf kunt verwijderen.
www.fleckenportal.de
Geschikte reinigings- en onderhoudsproducten kunt u rechtstreeks via onze POS Online shop verkijgen. (bijv.
Textielonderhoudsset professioneel)
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