Vedligeholdelsesvejledning Møbelstof
Jævnlig rengøring
Jævnlig rengøring og rensning er vigtig for at bibeholde møbelstoffets udseende og forlænge dets levetid.
Støv og snavs kan ændre
farver og fremme slid. Det medvirker til et dårligt indeklima og forringer også de brandhæmmende
egenskaber.
Materialet støvsuges ofte (evt. ved halv kraft), helst hver uge. Møbelstoffer af polyuretan aftørres med tør
eller fugtig klud. Kan også
støvsuges med blød børste.
Pletfjerning
Man opnår det bedste resultat hvis man bearbejder pletten omgående.
Pletter fra tyktflydende eller faste stoffer, skrabes mest muligt op med en sløv kniv eller spartel før videre
behandling. En indtørret plet
kan støvsuges for løse partikler før den bearbejdes videre. Hvis det drejer sig om spildte væsker, suges
væsken op med en
absorberende ren serviet eller klud før den bearbejdes videre.
Pletter som ikke er fedtholdige, fjernes i første omgang ved skånsom dupning med en ren fnugfri klud eller
svamp opvredet i rent
varmt vand. Pletten bearbejdes fra yderkant og ind mod midten med rene, fnugfri klude. Fedtholdige
pletter kan fjernes med hertil
egnede pletfjerningsprodukter. Fælles for alle pletfjerningsprodukter er, at de altid skal afprøves på et
”usynligt” sted før de
anvendes.
Møbelstoffet skal tørre helt inden brug. For at undgå skjolder på mikrofibre, anbefales det at tørre
betrækket med en føntørrer.
Det skal dog bemærkes, at mange pletter kræver en speciel behandling og teknik. Det anbefales derfor altid
at kontakte en
professionel møbelrensnings virksomhed inden pletfjerning iværksættes.
Professionel rensning
Aktiv og regelmæssig vedligeholdelse fjerner snavs før det aflejres i møbelstoffet og beskadiger fibrene.
Korrekt vedligeholdelse og
regelmæssig rensning kan faktisk forlænge møblets levetid væsenligt og reducere
renoveringsomkostninger, udskiftninger og
bortskaffelse.

Generelt gælder det, at møbler med normal erhvervsmæssig brug bør renses 2–3 gange årligt. Møbler i
private hjem knap så hyppigt.
For at sikre et godt renseteknisk resultat, anbefaler vi at man kontakter virksomheden CarpetCare
(www.carpetcare.dk). CarpetCare
anvender carboneringsmetoden/rens med kulsyre, således brugen af sæbe undgåes. CarpetCare er også
behjælpelig med at
udarbejde en vedligeholdelsesplan, der sikrer at møbelstofferne vedligeholdes korrekt og at der derfor
samtidig opnås et godt
indeklima og maksimal levetid på møblerne.
Aftagelige betræk
Aftagelige betræk fremstillet af Trevira CS kan maskinvaskes ved max. 40/60oC. Desuden er det muligt at
vaske bestemte
bomuldstekstiler samt microfiber tekstiler. Aftagelige betræk fremstilet af uld kan ikke vaskes,
men skal kemisk renses.
Anvend vaskemiddel beregnet for farvede tekstiler og følg doseringen. Vask med vrangen udad, og fyld kun
maskinen halvt.
Centrifugér med nedsat hastighed. Betrækkene skal hængetørre, men bør monteres i let fugtig stand for at
lette processen.
Det er ikke alle hyndebetræk med lynlås som er beregnet til at tage af. Spørg møbelproducenten.
Imprægnering
Vi anbefaler ikke imprægnering af uldne møbelstoffer, da uld i sig selv er ret smudsafvisende.
Imprægnering af tekstiler fremstillet af
100% Trevira CS skal undgås, da imprægneringen forringer den permanente flammesikring.
Transport og brug af velour varer

17
Rul altid tekstilet indad i retning af luven. På trods af korrekt emballering kan der på grund af forkert
håndtering under transport opstå
folder og trykmærker i velourvarer.
Er rullen placeret oprejst, selv i kortere tid, vil luven presses i forskellige retninger og der vil opstå folder.
Folderne vil typisk optræde
på tværs af tekstilet. I brug kan der også opstå trykmærker, da kombinationen af kropsvarme og –vægt
presser luven i forskellige
retninger.

Hos Kvadrat opbevares og håndteres velour varer med megen omhyggelighed og transporteres i kasser for
at undgå trykmærker og
folder.

