
VLEKKENWIJZER 
 
Hier krijgt u een overzicht van de meest voorkomende vlekken en hoe u ze kunt verwijderen. In het  
overzicht kunt u ook zien welke specifieke behandelmethode en welk middel u bij welke vlek het beste kunt gebruiken. 
 
Algemene ps in geval van vlekken: 

�  Hoe eerder je een vlek behandelt, des te beter krijg je de vlek weg.  
�  Gebruik bij het verwijderen van vlekken al jd een niet pluizende wi e doek.  
�  Probeer het schoonmaken van vlekken met een middel al jd eerst uit op een minder zichtbare plaats om te zien of het de kleur van de stoffering niet 

aantast.  
�  Ga spaarzaam om met gebruik van oplosmiddelen, het kan het zachte schuim onder de stof aantasten.  
�  Oude vlekken in stoffen bekleding zijn het beste met bruisend mineraalwater te behandelen.  
�  Kauwgom op meubelstof kun je met ijs verwijderen. Leg hiervoor een plas c zakje met ijs of een koelelement uit de vriezer op de plek. Na enige 

minuten kun je de plek zachtjes weg borstelen.  
�  Wit leder gaat weer stralen als je het insmeert met opgeklopt eiwit. Breng het op met een niet pluizige wi e doek.  
�  Let op: nieuwe kleding, in het bijzonder spijkerbroeken, kunnen afgeven op de bekleding van je meubel 

 

 
Reinigingsmiddel Behandeling 

Alcoholische dranken A 1 

Bloed A 1 

Boter C 2 + 1 

Braaksel A 1 

Cacao A 1 

Cola A 1 

Drop, Zuurtjes, Chocolade A 1 

Frisdranken A 1 

Fruit A 2 + 1 

Ijs A 1 

Kaarsvet C 1 + 5 

Ketchup A 1 + 2 

Kleurpotlood C + B 1 

Koffie A 1 

Lippen , Parfum D   

Make-up A 1 

Mascara B 1 

Melk A 3 + 1 

Meubelwas, Meubelolie C + B 1 + 2 

Mosterd G 1 + 2 

Nagellak D   

Olie, Kaas(fondue) B 2 + 1 

Room A 2 + 3 

Saus A 2 + 1 + 3 

Schoensmeer E 2 
 
Reinigingsmiddel 
A.  Oplossing van één eetlepel fijnwasmiddel in één liter lauwwarm water 
B.  Terpen ne, géén terpen jn. Niet gebruiken bij schuimrubbervulling 
C.  Wasbenzine of vlekkenwater. 
D.  Zuiver alcohol (70%) op een wa enstaa e 
E.  Aceton op een wa enstaa e 
F.  Tolueen op een wa enstaa e 
G.  Wi e keukenazijn 
H.  Lauw water met zout (50 gram op 1 liter water). 
 
Behandeling 
1.  Deppen op de voch ge plek met vloeipapier, keukenrol of wi e doek, in geen geval wrijven 
2.  Grote hoeveelheden eerst met een lepel verwijderen 
3.  Vet met wasbenzine oplossen 
4.  Weken met koud water. 
5.  Vloeipapier op de vlok leggen en met de strijkbout in de laagste stand erover strijken 
6.  Deppen met een wa enstaa e 
 
Let op: het gebruik van de ps en de vlekkenwijzer is voor eigen risico. Deze ps zijn met de grootste zorgvuldigheid samengesteld maar niet allemaal door ons 
getest. Het publiceren van de ps en de vlekkenwijzer op onze site zien we als een extra service. 

Woonarena - www.woonarena.com


