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ANVISNINGAR FÖR TVÄTT OCH FLÄCK BORTTAGNING 

Tvättning av smutsiga inredningsmaterial i Volvobilar sker lättast och bäst medelst ett 
modernt skumtvättmedel som lyfter bort smutsen. 

Undvik att skura och skrubba rent med hårda borstar. 

Allmänna råd vid fläckborttagning 

Fläckar är alltid lättare att ta bort genert, innan de har torkat in. Ju förr fläcken 
behandlas desto större är möjligheten att f bort den. 

( Fläcken ska lösas upp och ej gn uggas eller gnidas bort. 

Fläckborttagningsmedel 

Ammoniak lösning: l tsk ammoniak (ca 90- %) bla ndas me d 3 dl vatten. 

Ammoniaktvållösning: Ovanstående ammoniaklösning blandas med l dl t vålvatten. 
(Tvålvatten kan göras av t ex riven ofärgad toalet ttvål , som löses i ljummet vatten). 

Perkloretylen- bensin: Blanda lika delar perkloretylen och fläckbensin (kemisk ren 
bensin). Denna lösning är brandfarlig och ångorna är ohälsosamma (Perkloretylen avger 
sövande ångor) varför man måste sörja för god luftväxling. 

Perkloretylen- bensin skall ej användas på vått material . Har perkloretylen- bensin 
använts, skall denna lösning dunsta ·innan fläcken efterbehandlas med vatten. 

T- röd: T-sprit är brandfarligt och får inte användas i närheten av öppen låga. 

( Tvättnafta: Kan vara t ex dilutin, kristallolja, varnolen eller whit e spitit . Dessa medel 
är brandfarliga. 

Behandling av fläckar på textilier 

( Behandla fläcken så snabbt som möjligt . 

Ta bort överskott av fläcksubstansen medelst en slö kniv eller dylikt . Sug upp så 
mycket som möjligt med vita rena trasor . Dammsug runt fläcken, så att inte om
kringliggande smuts löses upp . 

Fukta en ren vit lapp med lösningsmedlet . Sug därefter upp lösningsmedlet och fläcken 
med en torr bomullstuss. Upprepa behandlingen tills fläcken är borta. 

Tänk på: 

1. Vid färgfläckar (t ex bläck, kulspetspennor, läppstift) bör man arbeta mycket 
försiktigt med fläckborttagningsmedel, emedan färgämnet i fläcken kan lösas ut, 
så att fläcken blir större. 
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2. Fläcken ska inte dränkas i lösningsmedel. För mycket lösningsmedel kan skada 
skumplasten i sätets stoppning. . . 

3. Arbeta alltid utifrån och in mot fläckens mitt. 

4. Gnugga inte på fläcken, då kan fibrerna skadas och resultatet bli sämre. 

5. Blir den behandlade ytan ljus (ren) efter fläckborttagningen kan det tyda på 
att resterande yta är smutsig och i behov av tvätt. 

Behandling av fläckar på mattor 

Se behandling av fläckar på textilier. 

Tänk på: 

l. Använd inte för mycket lösningsmedel emedan mattans baksida och underlig
gande material kan skadas. 

2. En använd matta är alltid jämnsmutsig, varför man efter fläckborttagning 
ofta får en ljus (ren) yta där fläcken varit. 

3. Borsta upp mattluggen, medan mattan ännu är fuktig. 

Behandling av fläckar på läder 

När det gäller fläckar på läder, skall man endast använda sig' av vatten, ev svag 
tvållösning. 

Skrapa eller gnid aldrig på en fläck. 

Använd aldrig starka fläckborttagningsmedel. 

Vid svåra fläckar kan man försiktigtvis använda sig av kristallolja. 

Eftertorka med svag tvållösning och ljummet vatten. 

Behandling av fläckar på vinyl 

Se fläckar på läderklädslar • 
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VOLVO 
Datum Produkt Avd. Grupp Nr Sida 

Maj 78 P 8 85 16 av 

F öljande föreskrifter för fläckurtagning står i bokstavsordning för att lättare kunna letas 
upp. 

Rekommenderas flera medel användes de i den ordning de anges i tabellen. 

Fläck ABC 

Asfalt ................................................. . 

Blod 

Bonvax 

Bläck 

Bär 

Choklad 

Coca-cola ..... ~ ...................................... . 

Fettfläckar 

Frukt ................................................. . 

Glass och grädde ••••••••.•••••••••.••••••••••••••• 

Gräs 

1<. '-i. f f e .............................. _._ ..........•.••..... 
(med eller utan socker och grädde) 

Ketchup ............................................. . 

Kulspetspenna 

Läppstift 

Gammal, mjukas upp med matolja och får 
ligga i 6 timmar innan den behandlas som ny, 
dvs med perkloretylen-bensin eller tvättnaf
ta. 

Färskt tvättas bort med kallt vatten, intor
kadefläckar med kallt saltvatten och ev 
ljum ammoniaktvållösning. 

"Perkloretylen-bensin eller tvättnafta, tvät
tas efter med ljummet vatten. 

T -sprit. 

Bör behandlas genast med vatten. Använd 
inte tvållösning i första hand. Svåra fläckar 

. med ljumt ammoniaktvålvatten. 

Kallt vatten. Ljumt ammoniaktvålvatten. 
Perklorety len-bensin. 

Vatten. Ljumt ammoniaktvålvatten. 

Perkloretylen-bensin, tvättnafta. Därefter 
ljumt ammoniaktvålvatten. Rena fettfläckar 
på ljusa tyger kan tas bort med varmt 
potatismjöl som får ligga .på i ett par 
timmar innan det borstas bort. 

Se bär. 

Färska fläckar tas bort med kallt vatten. 
Ammoniaktvålvatten. Gamla fläckar med 
perklorety len-bensin. 

T-spri t. 

Bör behandlas med vatten innan fläcken har 
torkat in. För intorkade fläckar användes 
ammoniaktvålvatten. Ev rest gräddfläckar 
behandlas med perklorety len-bensin. 

Ljumt vatten. Ammoniaktvålvatten. 

T-sprit. Ljumt ammoniaktvålvatten. 

Perklorety len-bensin, efterbehandla med T
sprit. 
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Mjölk 

Olja 

Senap 

Skokr~m 

Smör, margarin 

Sot 

The 

Tuggummi 

Uppkastningar 

Se glass och grädde 

Perklorety len-bensin 

Tvättas ur med ljumt 
vatten 

Perkloretyeln-bensin 

Perklorety len-bensin 

ammoniaktvål-

Matolja och ljumt ammoniaktvålvatten 

Se kaffe 

Peta försiktigt bort så mycket som 
möjligt för hand. Resterande borttages 
med perkloretylen-bensin 

......................................... Tvättas genast med vatten eller ammo
niaklösning. Ev fett avlägsnas med per-
klor etylen-bensin 

Urin 

Öl 

........................................................ Ljumt ammoniaktvålvatten. 

Okända fläckar 

Ljumt ammoniaktvålvatten efter skölj
ning, ev efterbehandling med T -sprit 

Mjuka mörka fläckar består oftast av 
fett 

Styva ogenomskinliga i regel av socker. 

Mjuka ljusa oftast av mjölk, grädde 
eller glass. 
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