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Pletter

Midler

Svært opløselige/uopløselige partikler.
Eksempler: Sod, aske, jordfarver, gips, cement.

Fjernes bedst med grundig støvsugning.

Opløseligt i vand.
Eksempler: Sodavand, frugtsaft, sukker, kaffe,
the, rødvin, syltetøj, madkulør, likør.

Opsug mest muligt med ren klud eller køkkenrulle. Opløs resten med (rigeligt) vand og sug igen.
Processen gentages, indtil der ikke er mere afsmitning. Er pletten stadig ikke fjernet, kan anvendes
speciel tæpperensemiddel.

Opløseligt i benzin. Eksempler: Animalske og
vegetabilske olie og fedtstoffer, salatolie, fedt,
talg, mineralske fedtstoffer som f.eks. smøreolie,
fyringsolie, konsistensfedt, voks.

Opløses med rense benzin, salmiakspiritus, opløsningsmidlet chlorothene eller speciel tæpperensemiddel.

Opløseligt i smør og rensebenzin.
Eksempler: Asfalt, tjære.

Pletter fjernes med rensebenzin, opløsningsmidlet chlorothene eller speciel tæpperensem-iddel.
Indtørrede pletter gnides forinden ind i smør, der skal have lov at virke et par timer.

Opløseligt i vand og sure rengøringsmidler.
Eksempler: Vandskjolder, byggestøv, sæbevand.

Opløses med 1 del 25 % eddikesyre til 20 dele vand, eventuelt tilsat en smule surt, syn-tetisk
rengøringsmiddel. Brug ikke shampoo.

Vejsalt

Opløs saltet i et surt syntetisk rengøringsmiddel efterfulgt af opsugning med ekstraktion-smaskine.
Herefter skylles med 1 del 25% eddikesyre til 20 dele vand og suges op.

Opløseligt i salmiakspiritus. Eksempler: Mælk,
fløde, iscreme, blod, æg, rød jod.

Blødgøres og opløses med salmiakspiritus. Derefter opsugning. Eventuel efterbehandling med
tæpperensemiddel. Jod er svært at fjerne. Bedst er shampoo tilsat salmiakspiritus.

Opløseligt i specialmiddel.
Eksempler: Blæk, tusch, rust.

Blæk og tusch duppes med sprit eller 8 % salmiakspiritus eller fjernes med tuschfjerning-smiddel.
Rust behandles med rustfjerningsmiddel til textiler.

Diverse pletter

Midler

Brun jod

Duppes med en opløsning af 20 % fixersalt i vand.

Toner

Støvsuges forsigtigt. Opløses med opløsningsmidlet chlorothene, renset benzin eller spe-ciel tæpperensemiddel.

Tryksværte

Svært at fjerne. Chlorothene kan bruges.

Opkast, afføring, urin

Pletten fortyndes med vand og 10 % citronsyre, der skal virke i 10 minutter. Skylles med vand og
suges. Herefter skylles med 1 del flydende rengøringsmiddel til 100 dele vand og suges op.

Stearin

Stearin skal tørre helt. Skrab herefter mest muligt af med en kniv og støvsug løse rester væk. Opløs
med acetone (forsigtigt da det kan blege).

Lugtgener

Eventuelle lugtgener fra pletter af f.eks. afføring, opkast eller urin kan fjernes med ik-ke-klorholdigt
lugtfjerningsmiddel, f.eks. Rodalon.

