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Allmönna råd vid flöckurtagni ng .
Flöckar ör alltid löHast att to ur genast innan de har torkat in. Ju förr fläcken behoi,dlcts
desto större är möjlighe:er> att få bort den.
Torka upp flöcksubstansen så mycket som möjligt innan behandling med flöckborttagnil'lgsmedel sker.
Behandla flöcken med fuktad, ej drypande våt, bomullstuss, tyglapp eller dylikt, sug Up?
flöckborttagningsmedlet med torr bomullstuss, tyglapp etc och upprepa behandlingen. En
flöck skall Ilhas och ej gnuggas eller gnidas bort.
Det bösta flöckborttagningsmedlet ör oftast vatten. Många flöckar kan avlögsnas med
tvål och valten eller tVllttpulverlösning. Toalettvål kan gnidas mot det våta tyget eller
mattan, Anvllndes tvål eller tvättmedelslllsning s kil I j efteråt med vatten . Kvarvarande
kemikalier, Ilven tvål, kan åstad kamma bestående flllckar.
Har koltetraklorid-bensin använts skall denna avdunsta innanflöcken behandlas med vatten eller tVllttmedelslösning. Koltetraklorid-bensin skall ej heller användas på vått material.
Tag litet koltetraklorid-bensin åt gången, i synnerhet vid rengöring av mattor, gummibeJllggningen på mattans baksida kan angripas om medlet kommer i bertsring med denna',
Bearbeta flöcken utifrån och in för att undvika spridning.
Efter slutftsrd flöckborttagning torka upp flöckborttagningsmedlet så mycket som mtsjligt.
Borsta upp luggen hos mattan.

Flöckborttag ni ngsmede I
Koltetraklorid-bensin

=

lika volymdelar koltetraklorid och flöckbensin (kemiskt
ren bensin). Medlet ör eldfarligt, ångorna ör ohölsosamma, varftsr god luftvädring ör nödvöndig.
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Viss färsiktighet bär iakttagas vid användning av koltetraklorid-bensin då detta kan skada skumplasten i sÖtets stoppning.

T-sprit

eldfarlig

Aceton (oljefri)

eldfarlig

Ammoniak

2 %-ig lösn~ (i volymsdel 10%-ig ammoniak och 4 volymsdelar vatten)

5 %-ig l<:Isning (lika volymsdelar 10 %-ig ammoniak och val'ten)
5 %-ig l<:Isning (i volymsdel 100 %-ig ättiksyra och 20 voIymsde lar vatten)
F<:Iljande föreskrifter fär fläckurtagning står i bokstavsordning fär att lättare kunna letas upp.
Rekommenderas flera medel användes de i den ordning de anges i tabellen.
Flöcksubstans

Behandling, medel.
Kol tetraklorid-bensin

Blod

För färska fläckar anvöndes kallt vatten. Intorkade flöckar
fuktas med svagt ammoniakhaltigt vatten och urtvättas sedan
med tvål, ammoniak och vatten. Enzymtvättmedel kan användas.

Blöck

T-sprit

Bör

Bör behandlas genast med volten. Intorkade fläckar kan vara
svåra att få ur. Anvönd i regel inte tvål eller tvättmedelsl<:lsning i första hand.

Choklad

Kol tetraklorid-bensin
{kakchoklad}

Tvä ttmedelsl<:lsni ng

{drickchoklad}
Coca-Cola

Vatten

Tvä ttmedels lösn ing
Fett

Kol tetraklorid-bensin

Frukt

se Bär

Glass

Kol tetraklorid-bensi n
2 % - ig ammoniak, eventuell tillsats av tvål
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Kaffe, med eller
utan socker och
grädde

Bör behandlas med vatten °innan fläcken har torkat in.
För intorkade fläckar användes tvättmedelslösning ev .
tillsatt med någotammoniak. Eventue" grädde kan utlösas med koltetraklorid-bensin.

Lä PfJ$ tift

Ko I tetra klorid-bensin
Tvättmedelslösning

Läskedrycker

Vatten, ev. tillsatt med något ammoniak

Mjölk

Vatten, ev. tillsatt med något ammoniak Eolier tvättmedelslösn ing

Olja

Kol tetroklorid-bensi n

Skokräm

Kol tetraklorid-bensi n

Smör, margari n

Koltetraklorid-bensin

Uppkasti ngar

Tvättas genast med vatten, ev. tillsatt med ammoniak.
Ev. fett avlägsnas med koltetraklorid-bensin

The

Vatten
2 %-ig ammoniak

Tuggummi

Koltetraklorid - bensin eller aceton

Urin

Behandling med 5 %-i9 ammoniak, tvättas urmed vatten, behandling med 5 %-ig ättiksyra, sköljning med
vatten

Öl

Vatten
Tvättmedelsl1:Ssning

___

