Onderhoudsvoorschrift stoffering
De stoffen bekleding is gevoelig voor zonlicht (verschieten), scherpe voorwerpen, stoeiende
kinderen en huisdieren (draden lostrekken).
Als er een lus is stukgetrokken, trek deze er dan nooit uit, maar druk de lus terug. Bij
poolweefsels, dat wil zeggen weefsels waarbij de draadjes omhoog staan, nooit vuile
plekken uitkrabben, daar de pool er dan wordt uitgetrokken.
Algemeen
- Regelmatig onderhoud:
Stofzuigen met glad kunststof mondstuk, in rustige bewegingen. Bij poolweefsels niet
tegen de pool ingaan; eventueel borstelen met meubelborstel, daarna arm- en
bovendeel van de rugleuning afnemen met een in water gedompelde, goed
uitgewrongen zeem (verwijdert ook pluizen).
- Indien nodig reinigen met goed merk droogschuim, zelf gemaakt schuim* of, indien
sprake is van sterk vervuilde bekleding, sodawater**. Werk altijd zo droog mogelijk!!!
Gordijnen
- Niet nat wassen of spoelen – niet bleken.
- Niet drogen in droogtrommel.
- Strijkijzer op stand 1 (laagste stand).
- Chemisch reinigen (geen water toevoegen aan reinigingsvloeistof).
Kussens en de bedsprei
- Chemisch reinigen (geen water toevoegen aan reinigingsvloeistof).
Vitragestof
- U neemt zeer royaal water (bijv. in de badkuip of een andere ruime wasgelegenheid),
met een temperatuur van hoogstens 30 °C. Voeg per 8 emmers water een
maatbekertje waspoeder toe (vooral geen vloeibare zeep). Vouw de vitrage netjes op
en leg deze gevouwen in het sop, waarna u deze luchtig aanklopt en vervolgens ca.
15 minuten in het sop laat staan.
Spoel de vitrage vervolgens 2 à 3 keer uit in schoon water om alle zeep- en
schuimresten te verwijderen. Aan het laatste spoelwater, waarin geen zeep- of
schuimresten mogen zitten, voegt u iets wasverzachter toe. Hang de vitrage
vervolgens aan de drooglijn. Laat de vitrage goed uitlekken en hang deze nog iets
vochtig voor het raam.
*

Zelfgemaakt schuim
Meng een afgestreken eetlepel soda met 1 deel afwasmiddel en 18 delen water.
Maak door herhaaldelijk uitknijpen van een harde kunststof spons (polyurethaan), een
stevig schuim.
Breng schuim door luchtig wrijven gelijkmatig op de bekleding aan; bij poolweefsels
met de vleug mee.
Schuim een minuutje laten inwerken, daarna met een witte katoenen doek de
bekleding schoonwrijven.

**

Sodawater
Los 5 eetlepels soda op in 1 liter lauw water.
Hierin een doek dompelen, goed uitknijpen en daarmee de bekleding afnemen. De
doek regelmatig uitspoelen. Nabehandelen met lauw water met daarin een scheutje
witte keukenazijn.

Reinigingsadvies meubeltriplex
Reinig het meubeltriplex uitsluitend met
water en een schoonmaakmiddel zonder
oplosmiddelen of schuurmiddelen.
Behandeling van vlekken in
meubelstof
De gemorste substantie zo snel mogelijk
verwijderen met een lepel; werk vanaf de
buitenrand van de vlek naar binnen toe.
Let op dat u de substantie niet in het
weefsel drukt. Vochtige vlekken daarna
droogdeppen. Herhaal de behandeling 3
tot 5 maal.
Zo nodig nabehandelen met lauw
sodawater (5 eetlepels op een liter),
droogdeppen, bevochtigen met witte
keukenazijn, weer droogdeppen,
bevochtigen met lauw water, nogmaals
droogdeppen en nadrogen met een föhn.
N.B. Tafels in nachtsituatie liggen
op de bankregels. Met het
opmaken van het bed
puntbelasting vermijden.
Tafelpanelen zijn hol (honingraatvullen) en kwetsbaar bij
puntbelasting.

Meubelstof Microvezel
Lippenstift
Dot watten in ethylalcohol drenken en vlek verwijderen; indien nodig met waterstofperoxide
afmaken.
Inkt
Met een dot watten, gedrenkt in ethylalcohol, de vlek afwrijven; indien nodig met
waterstofperoxide afmaken.
Koffie
Gebruik een neutraal schoonmaakmiddel; het reinigingsmiddel goed uitwassen.
Gras
Met een dot watten, gedrenkt in ethylalcohol, de vlek afwrijven; indien nodig met
waterstofperoxide afmaken.
Olie
Oplossen met ethylalcohol, droogdeppen en eventueel met een neutraal schoonmaakmiddel
reinigen; het reinigingsmiddel goed uitwassen.
Chocolade
Met een neutrale zeep de vlek verwijderen; indien nodig met waterstofperoxide afwrijven.
Kauwgum
Verwijder zoveel mogelijk kauwgum met de hand; daarna met een dot watten, gedrenkt in
waterstofperoxide, de rest verwijderen.
Likeur
Met een neutraal reinigingsmiddel de vlek verwijderen; indien nodig met waterstofperoxide
afwrijven.

