DE VERSCHILLENDE SOORTEN
• Natte vlek : verlies geen tijd, dep met een propere doek of schrap lichtjes
met een mes.
• Identificeer de aard van de vlek en de samenstelling van het tapijt.
• Werk met methode, doe een test op een hoekje van het tapijt, gebruik
een witte doek, begin met de boord van de vlek en ga zo naar het
midden, wrijf niet te hard om indringen te vermijden.
Gebruik weinig water en ontvlekker en vervang regelmatig de doek.
• Trap niet op het tapijt daar waar het tapijt nat is, dit kan vervorming
van de vezels veroorzaken. Gebruik een haardroger om te vermijden dat
het vocht niet in de tapijtrug dringt..

Alcohol en alcoholhoudende dranken :
Wrijf lichtjes op de vlek met een oplossing
van water en alcohol aan 90 °. Bestrooi met
talk, laat drogen en passeer de stofzuiger.

Op tapijten en vasttapijt in synthetische
vezels (polyamide, polyester) gebruikt men
en mengsel van 50 % alcohol aan 90° + 50
% water

Modder :
Droog de vlek en borstel daarna. Behandel
nadien met een oplossing van 1 liter water
+ 1 eetlepel ammoniak.

Jam, marmelade :
Zie suiker.
Water :
Neem zo snel mogelijk op met een spons
om te voorkomen dat de tapijtrug vochtig
zou worden.

Kaars :
Leg een vloeipapier op de vlek met strijk
met een lauw strijkijzer. Daarna lichtjes wrijven met een doek gedopt in een solvent
(benzine). Maak nooit gebruik van trichlorethyleen op tapijt.

Melk :
Solvent (benzine), wrijf zachtjes in cirkelvorm, indien nodig gebruik een mengsel van
50 % + 50 % alcohol aan 90°.

Boter :
Zie vet.

Mercurochroom :
Dep met 2/3 water en 1/3 brandspiritus.
Ga voorzichtig te werk.

CAFE

Koffie of thé :
Doek gedrenkt in lauw water, daarna
shampoo

Inkt :
De inkt is nog niet droog : dep eerst met
vloeipapier. Wrijf nadien zachtjes met een
doek gedempt in een mengsel van lauw
water, zeep + alcohol aan 90°.Verander
regelmatig van doek.

Kauwgom :
Wrijf in met ijsblokjes zo komen kleine
deeltjes kauwgom los die gemakkelijk kunnen verwijderd worden.
Chocola :
Wrijf zachtjes in cirkelvorm met een solvent
(White-spirit, benzine). Indien er sporen blijven gebruik dan 50 % alcohol aan 90° +
50 % water.

Vetten :
Boter, olie, schoensmeer, sous… zie teer.

Bloed :
Dep onmiddellijk droog, gebruik zuivere
azijn. Doe eerst een proef op hoekje want
er kan zich verkleuring voordoen

Gras en groenten :
Brandspiritus, alcohol, warm water + detergent voor fijne was, tapijtshampoo.

Suiker :
Lauw water met lichte toevoeging van alcohol aan 90°. Goed drogen.

Shading :
Ieder vasttapijt of tapijt kan na plaatsing donkere of lichte schijnen vertonen. Het gaat
om shading, een fenomeen dat wordt
veroorzaakt door de lichtinval op de vezels
welke verschillende posities innemen na
indrukken van voetstappen of van meubels
of zelfs door de onzichtbare windverplaatsingen welke onder de deuren door waait.
Deze shading kan ook worden veroorzaakt
door vocht. Dit verschijnsel is eigen aan alle
vasttapijt. Er kan dan ook op geen enkele
klacht ter zake worden ingegaan.

Haarverf :
Maak de vlek nat met een warme oplossing
van 5 % hydrosulfiet. Reinigen met zuiver
water en laten drogen.
Urine :
Dep droog, gebruik zuivere witte azijn. Het
gebruik van “Perrier” water kan ook goede
resultaten opleveren.
Nagellak :
Zie cellulose lijm.
Dep zoveel mogelijk droog en dep daarna
met een zuivere witte azijn of gebruik een
oplossing van 3/7de brandspiritus en 3/7de
ether en 1/7de ammoniak.

Schimmels :
Deppen met water en ammoniak.
Ei :
Zie melk.

Witte wijn :
Dep droog en wrijf zachtjes met lauw water
+ een detergent voor delicaat linnen.
Brandspiritus, ammoniak of alcoholazijn
geven ook goede resultaten.

Parfum :
Dep met brandspiritus.
Verf :
Dep eerst voorzichtig met terpentijn,
gebruik daarna een poeder uit de handel,
laat 12 uur inwerken, verwijder met de stofzuiger of de borstel.

Rode wijn :
Dep droog, wrijf zachtjes met witte wijn en
daarna met zuiver water. Brandspiritus geeft
ook goede resultaten. Oude vlekken eerst
behandelen met glycerine of met bruine
zeep.

Roest :
Gebruik een aangepast product en leef stipt
de voorschriften na. Doe eerst een proef op
hoekje want er kan zich verkleuring
voordoen.

Braaksel :
Verwijder zoveel mogelijk, wrijf in met lauw
water en daarna met verdunde ammoniak.

Lippenstift
Dep met brandspiritus of ether.

Fruit en rode wijn :
Dep onmiddellijk met een oplossing 2/3
water + 1/3 alcohol aan 90°..
Teer en stookolie :
Probeer eerst mee een solvent (benzine)
daarna een speciaal poeder uit de handel
dat U na 12 uur werktijd wegneemt met de
stofzuiger. Herhaal de behandeling indien
nodig.

Lijm :
Wrijf zachtjes met warm water op tapijten
en vasttapijt. Indien de lijm zich niet oplost
gebruik aceton bij op wollen tapijten en
vasttapijt celluloselijm te verwijderen (wrijf
zachtjes om de vezels niet te verzadigen).
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