Vlekken verwijderen
•
•

Voor het verwijderen van vlekken is het van belang dat u de vlek direct
behandelt.
Wrijf nooit over de vlek! Hierdoor wordt de vlek alleen maar groter en dringt ze
dieper in de stof.

Belangrijk!
Het is van belang de stoffen waarin vlekken zitten eerst op één van onderstaande
manieren te behandelen voordat ze gewassen worden. Gebeurt dit nadat ze uit de
wasmachine komen, dan is het verwijderen van de vlekken veel moeilijker, zo niet
onmogelijk geworden. Vaak veroorzaakt het gebruikte wasmiddel/waspoeder een
chemische reactie die de vlek eerder fixeert dan verwijdert.
Algemene behandeling.
Om te beginnen dient men zoveel mogelijk van de substantie die de vlek veroorzaakt
heeft te verwijderen door opzuigen en deppen, bijvoorbeeld met keukenpapier, papieren
zakdoek, groentezak of bakpapier. Aansluitend kan men met lauw water en een beetje
zeep of wasmiddel wonderen bereiken; niet wrijven, maar deppen, gebruik een handdoek
of iets dergelijks als ondergrond. Mocht de vlek dan nog niet verdwenen zijn dan volgt
hieronder per vleksoort nog een aantal suggesties.
Ballpoint
• Met alcohol/aceton opnemen. Let wel op de kleurechtheid van de stof, test dit evt.
op de binnenzijde of op een zoom van de stof.
• Insmeren met koffiemelk, hierna ‘biologisch’ (bijv. biotex) wasmiddel op de vlek
en wassen in de wasmachine.
Bloed
Direct met koud of lauw water of (karne)melk spoelen. Verse bloedvlekken kunnen dan
meestal geheel verwijderd worden. Oudere bloedvlekken in een ‘biologisch’ wasmiddel
voorwassen of een poosje hierin weken, en daarna de gewone wasbehandeling.
Ecoline en Inkt
• Afwisselend met alcohol en azijn deppen en daarna wassen.
• Op wol en zijde. Dep de vlek met lauw water en daarna met citroensap,
methylalcohol of met een oplossing van gelijke delen ammonia en witte azijn.
Deze methode kunt u ook toepassen op wit katoen.
• Insmeren met koffieroom en hierna met ‘biologisch’ (bijv. biotex) wasmiddel
wassen.
Kauwgom
Direct wegwrijven met ijsblokjes of indien mogelijk in de diepvries leggen en daarna eraf
krabben. Vlekken met treffer vlekkenverwijderaar (036032) nabehandelen.
Lijmen algemeen
Een volkomen risicoloze manier van vlekken verwijderen is het gebruik maken van papier
met minstens één ruwe zijde. (zoals groentezakken en bakpapier) Dit papier wordt met
de ruwe zijde op de vlek gelegd, waarna men met een lauwe (vooral niet te warm)
strijkbout over de gladde zijde gaat. De lijm zal smelten en in het papier trekken,
eventueel meerdere malen herhalen met een nieuw vel papier.

Lijm met oplosmiddel
(bijv. multicol rood, uhu zwarte band, tesa hobbylijm)
Vlekken verwijderen met ruim multicol verdunner (081.010) of aceton, deppen niet
wrijven. Probeer dit echter eerst aan de binnenzijde of zoom van de stof, om de
kleurechtheid te testen.
Lijm zonder oplosmiddel
(bijv. multicol blauw, uhu groene band, tesa juniorlijm)
Spoelen met lauw water.
Witte hobbylijmen
(bijv. interlijm, uhu schoollijm)
Spoelen met lauw water, eventueel een synthetisch afwasmiddel toevoegen. Door het
afwasmiddel wordt de lijm hard en kleeft het samen waardoor het vaak eenvoudig van de
stof is te trekken.
Verf op waterbasis
Spoelen met lauw water, eventueel nabehandelen met (karne)melk.
Verf algemeen
Direct met terpentine, wasbenzine of thinner deppen op een absorberende ondergrond.
Vlekkenverwijderaars
Omschrijving
Treffer vlekkenverwijderaar 100 ml.
Afwasmiddel dubro ½ ltr.
Thinner 1 ltr.
Terpentine 1 ltr.
Wasbenzine 1 ltr.
Verdunner (zelfde effect als aceton) 1 ltr.

Artikelnummer
036.032
036.034
036.102
036.101
036.100
081.010

Deze adviezen zijn bedoeld om u een handreiking te geven bij het verwijderen van vlekken. Wij kunnen niet
aansprakelijk gesteld worden voor het uitvoeren van bovenstaande handelingen of evt. schade aan
kledingstukken ed.

