
Rengöring av dina textilier 
Covid -19 

Rent är säkert 
Hygien är avgörande för att viruset inte ska spridas. I tider som dessa borde vi alla 
hålla avstånd till andra människor, tvätta händerna och se till att våra arbetsytor är 
rena. Framför allt bör du alltid följa riktlinjerna från din lokala myndighet. 

Användande av textilier 
Enligt forskning är risken för smittande av coronavirus från textilier låg. 
Världshälsoorganisationen uppger att beröring av en förorenad yta inte är det primära 
sättet att sprida viruset. Du kan inte smittas genom att bara röra vid något eftersom 
viruset måste nå slemhinnor i munnen, näsan eller ögonen. Vidare visar studier att 
viruset kan fångas i porösa ytor, till exempel textilier. Vid förorening rekommenderar 
vi att du lämnar textilen oanvänd i minst 48 timmar eftersom det verkar vara virusets 
maximala livslängd på inomhusytor. 



 

 

Rengöring och desinfektion av textilierna 
Coronaviruset kan lätt elimineras med vanliga tvättmedel. Så innan du desinficerar 
textilier bör du rengöra den ordentligt. Vid förorening rekommenderar vi följande 
åtgärder beroende på vilket material du har att göra med. 

 

Ull 
Kemtvätta textilen. Detta är det vanliga sättet att rengöra ullprodukter. Att även hålla 
ull torr är nyckeln till att bibehålla dess naturliga antimikrobiella egenskaper.  

Desinficera textilen. Användning av etanol kommer att ta bort lanolinet i ullen. Det 
kommer inte att skada tyget, men det kan orsaka mindre färgförändringar och minska 
livslängden något. Så undvik detta om möjligt. Om detta ändå är nödvändigt, testa på 
en dold yta på textilen. 

Tvätta inte ulltextil och rengör dem inte med klorbaserade tvättmedel. 



 

 

 

Polyester och Trevira CS 
Tvätta textilen. Våra gardiner kan torrtvättas eller tvättas vid 60 ° C, med försiktig 
centrifugering. Tvätta dem separat och var noga med att inte överbelasta 
tvättmaskinen. Häng torrt och stryk på medelhög eller ånga innan du hänger dem. 

Desinficera textilen. Att använda etanol på polyester eller Trevira CS är inte ett 
problem. Det skadar inte tyget och får den inte att ändra färg. 

Ett annat alternativ är att rengöra textilen med klorbaserade tvättmedel. Det kommer 
kanske inte skada tyget, men i slutändan rekommenderar vi att du följer de 
ovannämnda rengöringsmetoderna. 
 

Var försiktig och kontakta oss om du behöver ytterligare support. 
 

 

Hälsningar, 

Vi på Svensson 
 


