Fläckborttagningsrekommendationer
Svensson rekommendationer gällande fläckborttagning ska endast betraktas
som riktlinjer. Det finns ingen garanti för att fläcken försvinner helt. Vid minsta
osäkerhet råder vi dig att söka professionell hjälp.
Spills något på möbeltyget är det bästa att avlägsna fläcken så snabbt som möjligt. De flesta fläckar försvinner om de behandlas omedelbart och inte tillåts torka in.
Ytliga fläckar avlägsnas snabbt om de torkas av omedelbart med en fuktig svamp eller duk.
Fläckar som har torkat in i tyget bör avlägsnas enligt anvisningarna nedan.

Torka med vit duk

Torka först upp alla överskottsvätska och halvfasta partiklar med en vit absorberande servett
eller duk. Använd aldrig en färgad duk eftersom den kan färga av sig på tyget! Skrapa upp fasta
partiklar med en sked eller ett knivblad - arbeta från fläckens kanter och inåt för att förhindra
spridning.

Badda med fuktig svamp

Är fläcken liten räcker det att badda med en fuktig svamp. Var noga med att svampen inte är för
blöt eftersom tyget enbart ska fuktas. För att undvika att det bildas en ring efter fläcken är det
viktigt att börja utifrån och arbeta sig inåt. Gnugga aldrig för att försöka avlägsna en fläck.

Undvik rengöringsmedel vid behandlat tyg

Är tyget behandlat för att ge en vatten- och smutsavvisande yta ska inga rengöringsmedel användas vid fläckborttagning utan enbart varmt vatten. Rengöringsmedel och/eller
överdriven mekanisk nötning kan försämra den avvisande effekten.
Försvinner inte fläcken vid första försöket, låt den torka och upprepa sedan proceduren.
Är fläcken fortfarande kvar efter andra och tredje försöket, rekommenderar vi att professionell hjälp anlitas.

Låt tyget torka

Efter att tyget rengjorts är det viktigt att det får torka helt före det används igen. Vi
rekommenderar inte vattendammsugare eftersom rester av schampo kan bli kvar på
tyget, vilket har en negativ effekt på flamskyddsegenskaperna.
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Rätt metod för fläcken
Nedan hittar du en lista med metoder att tvätta
ditt tyg beroende på vad som är spillt på.

Öl
Fukta tyget med vinäger. Tvätta sedan med flytande tvättmedel, tål tyget blekmedel kan du också tvätta med det.

Vin, Vitvin & Rödvin
Så fort som möjligt bör du skölja med kallt vatten. Därefter
kan du blötlägga tyget i några minuter och sedan maskintvätta. Salt på vinfläcken fungerar ibland bra vid rödvin,
men du bör blötlägga tyget snabbt efteråt i kallvatten.

Smink
Använd tvättmedel eller tvål med vatten och tvätta fläcken.
Tvätta sedan tyget som vanligt.

Te
För att få bort en tefläck kan du bleka den med citronsyra
blandat med 9/10 vatten eller ättika och kemiskt ren bensin.

Olja
Lös upp så mycket av oljan som möjligt med lacknafta. Skölj
av lacknaftan med tvål eller diskmedel och vatten. Tvätta sedan tyget som vanligt. Var extra noggrann när du använder
lacknafta så du inte råkar bleka tyget.

Stearin
Försök att skrapa bort stearinet från tyget, utan att skada
tyget. Därefter lägger du bakplåtspapper eller något liknande
både under och över fläcken. Stryk sedan lätt på stearinfläcken för att smälta stearinet, stearinet fastnar då på pappret.

Mascara & Läppstift
Gnid diskmedel eller tvättmedel på fläcken och vänta några
minuter. Tvätta därefter.

Tuggummi
Behandla med fläckborttagningsmedel. Går inte tuggummit
bort kan du låta fläcken frysas. Skrapa sedan bort tuggummit försiktigt utan att skada tyget. Därefter tvättar du tyget.
Blod
Skölj först i kallt vatten, gärna med lite salt, ca 10 msk till en
liter vatten. Då koagulerar inte blodet på samma sätt och det
är lättare att få bort.
Choklad
Gnugga in mjölk eller såpalösning på chokladfläcken. Tvätta
sedan tyget som vanligt.
Bläck
Använd citronsyralösning eller T-röd på fläcken. Tvätta noggrant tills bläcket försvinner. Tvätta sedan tyget efteråt.
Fett
Tvätta fettfläcken med varm mjölk och därefter i maskin.
Rost
Rost tvättas bäst bort med citronsyralösning.
Ägg
Tvätta fläcken så snabbt som möjligt med kallt vatten och försök få bort så mycket som möjligt innan du tvättar i maskinen.
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Ketchup & Tomat
Använd vanligt fläckborttagningsmedel på fläcken och tvätta
sedan som vanligt.
Färg & Målarfärg
Blötlägg tyget så snabbt som möjligt. Är målarfärgen vattenbaserad räcker det att tvätta med vanligt biologiskt tvättmedel. Oljebaserad färg är svårare, men försök att snabbt tvätta
med lacknafta och att sedan tvätta tyget så hårt som möjligt,
utan att skada det.
Nagellack
Badda baksidan av fläcken med en bomullstuss i oljefri aceton. Kontrollera först vilket material tyget är gjort av. Aceton
ska inte användas på tyger av acetat eller triacetat. Tvätta
som vanligt.
Sylt
Använd vanligt fläckborttagningsmedel eller blötlägg snabbt
fläcken i varmt vatten för att senare tvätta syltfläcken som
vanligt.
Tandkräm
Tandkräm kan bleka. Därför är det viktigt att snabbt blötlägga tyget och sedan tvätta det som vanligt.
Skokräm
En skokrämsfläck ska behandlas som en fettfläck. Alltså,
behandla fläcken med varm mjölk så fort som möjligt och
tvätta sedan.

