PLETFJERNING

Pletter

Midler

Alkoholiske drinks / vine

• Dup med absorberende serviet
• Fjern pletten med en tæppeshampo opløsning
• Gør tæppet fugtigt med rent vand

Blod

• Tages op med absorberende serviet
• Duppes med det samme med koldt vand
• Brug en tæppeshampo opløsning
• Til slut gøres tæppet fugtigt med rent vand

Smør / olie / fedt

• Skrab med en kniv.
• Pletten duppes med en klud imprægneret med plet fjerner til fedtpletter
• Brug et tæpperensemiddel
• Vask med rent vand

Stearin

• Størknet stearin fjernes så vidt muligt ved forsigtigt at skrabe
• Læg trækpapir på pletten og brug et varmt strygejern
• Gentag denne behandling (med rent trækpapir), indtil der ikke
længere absorberes stearin
• For yderligere behandling bruges et pletfjerningsmiddel til fedtpletter

Trælim

• Fjern det meste af limen
• Den resterende lim fjernes med varmt vand

Tyggegummi

• Gør tyggegummiet koldt med isklumper i en plasticpose
• Del tyggegummiet i små stykker og fjern de løse stykker med
en stump kant af en kniv
• Fjern resterne med et pletfjerningsmiddel til tyggegummi

Chokolade / kakao

• Dup med en smule husholdningssprit
• Brug en klud med en tæppeshampo opløsning
• Gør stedet fugtigt med rent vand og børst med luven

Kaffe / Coca-Cola / te

• Fjern pletten med en tæppeshampo opløsning
• Dup med en opløsning af 1 del eddike og 10 dele vand
• Gør stedet fugtigt med rent vand

Snavset olie / tjære

• Brug en klud med et pletfjerningsmiddel til fedtpletter

Frugt / frugtsaft

• Dup med koldt vand
• Tæppeshampo opløsning
• Fortyndet vaskemiddel
• Gør stedet fugtigt med vand

Møbelvoks / make up

• Dup med en klud med terpentin
• Brug en tæppeshampo opløsning

Lim

• Fjern så meget lim som muligt
• Rengør med acetone

Blæk (Fyldepen)

• Fjern så meget blæk som muligt med trækpapir
• Dup med varmt vand og tæppeshampo opløsning

Blæk (Kuglepen/filtpen)

• Dup med husholdningssprit
• Derefter med en tæppeshampo opløsning

Læbestift

• Brug en klud med et pletfjerningsmiddel til fedtpletter
• Brug derefter en tæppeshampo opløsning

Mælk / æg

• Dup med en klud med varmt vand og et biologisk vaskemiddel
• Brug tæppeshampo opløsning
• Gør stedet fugtigt med rent vand
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Mudder

• Lad mudderet tørre
• Støvsug let
• Om nødvendigt bruges tæppeshampo opløsning
• Gør stedet fugtigt med rent vand

Neglelak

• Fjern pletten med en neglelakfjerner (ikke på oliebasis)
• Pletten forsvinder da uden at beskadige tæppet

Maling

• En frisk plet fjernes med terpentin (hvis det drejer sig om maling på
oliebasis eller lignede typer) eller med vand (hvis det drejer sig om
maling på vandbasis eller lignende type)
• Hvis pletten er tør, slibes den forsigtigt og omhyggeligt væk med groft
sandpapir
• Brug en tæppeshampo opløsning
• Gør stedet fugtigt med koldt vand

Rust

• Fjern pletten med et rustfjerningsmiddel (Afprøv dog først midlet på et
stykke af tæppet, der ikke er så iøjnefaldende, for at sikre, at midlet ikke
ændre tæppets farve

Sukker og sukkeragtige
produkter

• Øjeblikkelig behandling er påkrævet. Dup pletten med servietter
• Gør stedet fugtigt med en kold vand
• Fjern rester med servietter samtidig med tæppet tørres

Urin

• Øjeblikkelig behandling er påkrævet
• Dup pletten med servietter
• Gør stedet fugtigt med rent vand
• Gør tæppet rent med tæppeshampo og en smule deodorant
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