Vlekken verwijder tips:
Over het algemeen zijn twee regels belangrijk:
1. Voor het verwijderen van vlekken dient men direct in te grijpen zodat de vlek niet
indroogt.
2. Wrijf nooit over de vlek! Hierdoor wordt deze groter en dringt dieper in de stof.
Wij raden aan om de vlek als eerste te verwijderen d.m.v. opzuigen of deppen met
bijvoorbeeld keukenpapier.
Daarna kan lauw water met zeep of wasmiddel handig zijn opnieuw door middel van
deppen met eventueel een handdoek als onderlegger. Als dit alles niet heeft mogen baten
wordt het tijd voor de professionele hulp van een stomerij of een alternatieve oplossing.
Alvorens gekleurde stoffen te gaan behandelen, dient men eerst even deze mogelijkheden te
proberen op een onopvallende plaats (in de zoom, op het beleg aan de binnenkant) om
verkleuring tegen te gaan.
Tot slot volgen hier nog enkele oplossingen om specifieke vlekken zo goed mogelijk te
verwijderen.
Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor het uitvoeren van verkeerde
handelingen.

Balpen: Met alcohol opnemen, maar wel letten op de kleurechtheid van het materiaal.
Bier: Gewoon wassen.
Bloed: Direct met koud of lauw water uitspoelen. Bloedvlekken kunnen dan meestal geheel
verwijderd worden. Oudere vlekken in een 'biologisch' wasmiddel voorwassen of een poosje
hierin weken, en daarna de gewone wasbehandeling.
Chocolade: Schraap met de botte kant van een mesje zoveel mogelijk weg. Spoel grondig met
lauw water, smeer in met vloeibaar wasmiddel en spoel opnieuw uit.

Gras: Met een oplossing van melkzuur en water of met alcohol vochtig maken, met
zeepwater deppen, en daarna wassen. Eventueel daarna bleken met bleekwater.
Hars: Kook -en kleurechte stoffen behandelen met terpentine, wasbenzine, alcohol of aceton
en daarna wassen. Bij materialen die voorzichtig gewassen moeten worden, de hars
wegkrabben en met een vlekkenmiddel behandelen. Als er kringen ontstaan, wassen.
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.
Kaarsvet: De was lospeuteren en de overgebleven resten tussen twee papieren zakdoeken
eruit strijken. Resterende vlekken met alcohol (op onderlaag) deppen. Eventueel
nabehandelen met vlekkenwater en wassen.
Kauwgom: Direct weg wrijven met ijsblokjes of in de diepvries leggen en eraf krabben. Oude
vlekken met vlekkenwater behandelen.
Koffie: Spoel meteen grondig uit met warm water. Weken in een lauw sopje indien nodig.
Op wol en zijde: deppen met water en vloeibaar wasmiddel.
Koperpoets: Deppen met een zeepsop met ammonia. Daarna gewoon wassen.
Lippenstift: Met alcohol deppen en daarna met vloeibaar wasmiddel wassen.
Lijm: Enkele malen met aceton behandelen (aceton echter nier gebruiken bij acetaat en
chloorvezels).
Melk: Spoel melkvlekken direct in lauw water. Gebruik geen heet water, want dan hecht de
melk zich vast in de stof. Voor het wassen kan je de stof laten weken in een sopje. Op
synthetische stof : dep de vlek met lauw water en was ze uit in lauw water met een beetje
ammonia. Test wel vooraf of de kleuren ertegen bestand zijn. Op wol en zijde : dep de vlek
met een oplossing van fijnwasmiddel en verdunde ammonia of met verdunde azijn. Op wit
katoen of andere witte stof : bet de vlek met alcohol van 90° of bleek witte stof met 3%
hydroperoxide (1 deel op 6 delen water). Of druppel een beetje ammonia op de vlek.
Nagellak: Met aceton behandelen (aceton echter nier gebruiken bij acetaat en chloorvezels).
Parfum: Kook - en kleurechte stoffen behandelen met alcohol. Materialen die voorzichtig
gewassen dienen te worden, met warme glycerine betten. In beide gevallen daarna wassen.
Rode wijn: Direct met papieren zakdoeken opzuigen. Daarna wassen. Ook het deppen met
witte wijn wil nogal eens helpen.
Roest: Verwijderen met 'roest verwijderaar' zie de gebruiksaanwijzingen. Daarna koud
spoelen en gewoon wassen.

Roet: De stof goed nat maken en vloeibaar (af)wasmiddel er in laten trekken. Oprollen en een
half etmaal laten liggen. Daarna gewoon wassen.
Schoensmeer: Met terpentine en wasbenzine deppen. Daarna wassen.
Teer: De vlek met boter of margarine insmeren en daarna chemisch laten reinigen.
Thee: Spoel ze meteen grondig uit met warm water. Week ze in een lauw sopje indien nodig.
Op wol en zijde: deppen met water en vloeibaar wasmiddel.
Tomatenpuree of -sap: Met lauw water uitspoelen, eventueel enkele uren in lauw 'biologisch'
wasmiddelsop laten liggen. Daarna spoelen en gewoon wassen.
Transpiratie: Wassen. Stoffen die voorzichtig gewassen moeten worden, met een azijn of met
alcohol deppen.
Verf: Direct met terpentine, wasbenzine of thinner deppen op een absorberende ondergrond.
Vet: Kook - en kleurechte stoffen met wasbenzine deppen en daarna wassen. Materialen die
voorzichtig gewassen dienen te worden, behandelen met vlekkenpasta en die er na enige
uren afborstelen. Oude vetvlekken met vlekkenwater behandelen.
Vruchten: Spoel grondig in lauw water en dep voorzichtig met citroensap. Gebruik nooit
zeep als eerste middel om fruitvlekken te verwijderen. Zeep zou kunnen reageren met de
fruitvlek, waardoor donkere, blauwachtige vlekken ontstaan. Op wol en zijde: deppen met
citroensap, daarna met water.
Witte wijn: Direct koud uitspoelen en daarna wassen.
IJs: Met lauw water uitwassen. Eventueel met vlekkenmiddel behandelen.
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