Allmänna skötselråd för möbler

Textil

För bästa resultat kontakta tygleverantören,
följande råd är generella.
Dammsugning med mjukt munstycke är generellt
sett tillräckligt vid rengöring av tyg. Fläckar bör
alltid avlägsnas snabbast möjligt. I de flesta fall är
det tillräckligt att torka av med en fuktig trasa med
destillerat vatten, men vid svårare fläckar kan man
använda ett pH-neutralt diskmedel eller ett skumtvättmedel för professionellt bruk. Använd alltid
vita trasor och undvik att fukta ett ulltyg i större
omfattning, då detta riskerar kvarstående fläckar.
Ett skumtvättmedel kan vid behov även användas
för en grundligare rengöring om detta tillåts i
tygets specifikation. Avtagbara tyger kan antingen
vattentvättas eller kemtvättas enligt specifikation för
respektive tyg.
Fett: Badda talk på fläcken och vänta på att talken absorberas av fläcken, borsta sedan bort
all talk. Blöt en vit bomullstrasa med utspädd
tetrakloretylen och fukta fläcken. Borsta försiktigt
tills fläcken försvunnit.
Bläckpenna och tuschpenna: Lägg en
absorberande trasa under tyget och droppa
några droppar ren alkohol på fläcken tills den
blir fuktig och borsta sedan med en trasa. OBS!
Använd endast en färglös alkohol.
Parfym: Droppa lite ren alkohol på fläcken
och fukta den exakta platsen med en trasa.
OBS! Använd endast en färglös alkohol.
Läppstift: Gnugga lite kastilien tvål på fläcken
och skölj den med en vit blöt bomullstrasa,
upprepa tills fläcken är helt borta.
Smink: Fukta den smutsiga ytan med en vit
bomullstrasa som du blöter med mild tvål och
vatten, fukta hela området tills fläcken är borta.
Låt det torka.
Blod: Fukta fläcken med en vit bomullstrasa som
du blöter med varmt vatten tills fläcken är helt borta
och låt det torka. Är fläcken stor och svår att få
bort använd utspätt syresatt vatten eller en lösning
av hett vatten och natriumperborat (koncentration 1
gr/liter)
Kaffe: Droppa lite glycerin vattenlösning på fläcken och låt det verka i några sekunder, för att sedan
fukta med en vit bomullsduk. Upprepa tills fläcken
är helt borta och låt det torka.

Trä

Trä är ett levande material vars ådring redan från
början har en naturlig variation i mönster, färgton
och lyster. Direkt solljus kommer att ge permanenta
färg- och ljusskillnader i ytan, så låt hela träytan
utsättas för lika mycket ljus. Varning! Undvik att
använda stora mängder vatten och starka rengöringsmedel. Använd handdiskmedel eller milda pH
neutrala rengöringsmedel utan slipmedel. Låt inte
rengöringsmedel eller annan vätska stå och dra.
Eftertorka alltid med torr trasa.

Laminat

Laminat är beständigt och tål normalt slitage
och passar bra i offentliga miljöer. Daglig
rengöring: Torka ytan med en mjuk, torr trasa.
Grovrengöring: Torka ytan med en mjuk trasa
med ammoniak (fönsterputs) vilket gör att man
slipper torkränder. Vid fläckborttagning används
rengöringsmedel utan slipmedel.

Metall

Torka ytan med en lätt fuktad, luddfri trasa och milt
rengöringsmedel. Varning! Sprit är det starkaste
medlet som får användas på hårt smutsad yta för
att inte matta lacken.

Plast

Torka ytan med rengöringsmedel utan
lösningsmedel eller slipmedel, vanligt diskmedel
fungerar bra.

Läder

Placera aldrig en läderklädd möbel i direkt solljus
eller för nära värmeelement. Dammsug med mjuk
borste och rengör vid behov extra utsatta delar.
Vattenlösliga fläckar baddas och sugs upp med vit
trasa eller hushållspapper. Använd vattenbaserade
lädervårds produkter. Följ anvisning från
leverantören.

Övriga material

Daglig rengöring: Torka ytan med en mjuk, torr
trasa. Grovrengöring: Torka ytan med en mjuk,
något fuktad trasa. Ett milt rengöringsmedel kan
användas. Vid fläckborttagning, använd
rengöringsmedel utan slipmedel.

