
 
 
 
 
 
Vlekkentabel 
Normaal gesproken hoeven microvezels slecht gereinigd te worden met water en alkalivrije zeep maar een ongelukje 
zit natuurlijk in een klein hoekje. Kijk in onderstaande vlekkenwijzer voor eerste hulp bij vlekken! 
 

Vloeibaar diverse bier, cola, saus, sojasaus, koffie, ei, 
cacao, soep, melk, inkt, frisdrank, 
urine, bloed, ketchup, tabasco, enz. 

Verwijder het ergste vuil en dep de 
vervuilde plek af met een doek, gedrenkt 
in een sopje met fijnwasmiddel. Herhalen 
wanneer nodig. 
Let op!  Zorg dat de doek waarmee 
gereinigd wordt schoon is en dat er geen 
zeepresten op de microvezel bekleding 
achterblijven. 

Dranken koffie, thee, melk Fijnwasmiddel in water. Indien de vlek niet 
verdwenen is, reinigen met verdunde 
ammonia tot 10% 

 bier Warm water (40% max.) + 3% 
methylalcohol 

 wijn Deppen met een mengsel van water en 
azijn. (50% van elk). Daarna fijnwasmiddel 
opgelost in handwarm water gebruiken. 

 alcohol, likeur Fijnwasmiddel oplossen in handwarm 
water en vervolgens deppen met verdunde 
methyl-alcohol (10-20%) 

Verf olieverf, waterverf Olieverf: reinigen met terpentine, daarna 
deppen met fijnwasmiddel in water 
Waterverf: reinigen met fijnwasmiddel in 
water 

Lijm diverse lijmsoorten Wij raden U aan om na iedere reiniging het 
nog vochtige materiaal voorzichtig te 
borstelen, teneinde de zijdeachtige vezels 
van de bovenlaag weer in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Na 
de behandeling de microvezel natuurlijk 
laten drogen of met een doek.  
Let op! Gebruik nooit een fohn! 

 kauwgom Kauwgomvlekken krijgt u weg door te 
wrijven met isopropynol 

Vetvlekken was, boter, lippenstift, schoenpoets, 
balpen, machine-olie, sla-olie, 
margarine, mayonaise, vet, viltstift, 
kaarsvet 

Eerst het vuil verwijderen zoals bij 
vloeibaren vlekken wordt omschreven. 
Mocht de vlek niet voldoende verwijderd 
zijn dan een katoenen doek in benzine of 
alcohol drenken en hiermee de vervuilde 
plek afdeppen. Ook kan een droogreiniger 
gebruikt worden.  



Let op! Daar het hier om brandgevaarlijke 
middelen gaat is extra voorzichtigheid 
geboden 

 schoensmeer, lippenstift Vlekken van schoensmeer of lippenstift 
wrijft u lichtjes weg met een katoenen 
doek die bevochtigd is met terpentijn. Of 
met keukenpapier. Zorg er bij het 
schoonmaken altijd voor dat u licht 
draaiende bewegingen maakt.  
Let op! Geef microvezels altijd de tijd om 
op te drogen voor u er weer op gaat zitten 

 andersoortig olie en vet Droogreinigen 

Overige vlekken verf, vernis, handverzorgingsmiddel Bij deze vlekken kunnen alle hiervoor 
bestemde middelen gebruikt worden. Zo 
kan voor verf en vernis terpentine gebruikt 
worden. Let op! Omdat het mogelijk is dat 
door gebruik van dergelijke middelen 
kleuren uitbleken of andere bijwerkingen 
optreden,is extra voorzichtigheid geboden. 

Test altijd eerst uit op een onopvallende 
plaats. Bij minder sterke vervuilingen of 
wanneer de vlek niet tot de genoemde 
groepen behoort probeer dan de 
bekleding met een sopje van een 
fijnwasmiddel te reinigen. Let op! Met 
schoon water naspoelen, zodat er geen 
zeepresten achterblijven. 

 balpen, schoensmeer, pek, hars, 
kauwgom 

Deppen met ethylalcohol 90¡ of white 
spirit 

 chocolade, snoep, bloed Deppen met warm water (40% max.) of 
verdunde ammonia tot 10% 

 cosmetica Algemeen reinigen met een fijnwasmiddel 
in water. Indien er een vlek te zien blijft 
kunt U gebruik maken van ethylalcohol 90¡ 
of ammonia tot 5% Zeker geen oplossingen 
gebruiken om nagellak te verwijderen. 

 gras, groenten Deppen met warm water. Daarna met een 
fijnwasmiddel opgelost in water 

 inkt Opdeppen met vloeipapier, dan schoon 
maken met verdunde methylalcohol (20%) 
en vervolgens fijnwasmiddel opgelost in 
handwarm water 

 jam, siroop, fruitsap Warm water (40% max.) Eventueel gebruik 
maken van ethylalcohol 90¡ 

 


