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Belangrijk:
Zoals overal in uw inrichting, komt er ook stof op uw meubels en
ontstaat er vervuiling door aanraking. Deze normale manier van
vervuilen mag u niet te lang zijn gang laten gaan, omdat het vuil dan
steeds moeilijker te verwijderen zal zijn. Bekledingsstof moet daarom
regelmatig gereinigd worden. Dat geeft de waarborg dat de stof er
goed blijft uitzien en dat de gebruikswaarde behouden blijft.
Regelmatig onderhoud betekent:
•
•
•
•

Stofzuigen en/of afborstelen
Het verwijderen van vlekken
Reiniging tussendoor
Grondige reiniging

De grondige reiniging kunt u beter aan de vakman overlaten.
Al naar gelang de mate van vervuiling en de kleur van de stof,
is grondige reiniging om de 4 à 5 jaar zeer aan te bevelen.
Adressen van erkende meubelreinigers kunt u opvragen bij de
consumenten-organisaties en de consumentenadviesorganen in uw
woonplaats.
Regelmatig underhoud
Stof uit mohair-velours verwijdert u door de stof regelmatig met een
harde kleerborstel af te borstelen en/of deze met het speciale element
van uw stofzuiger te zuigen, steeds met de vleug mee!
U kunt uw mohairbekledingen er weer fris uit laten zien, door er met
een ietwat vochtige, bijna droge zeemleer over te wrijven, ook weer met
de vleug mee.
Het verwijderen van vlekken
Een erkende meubelreiniger heeft natuurlijk meer ervaring en betere
apparatuur; maar u kunt hem niet voor ieder vlekje laten komen.
Vele vlekken kunt u ook zelf uitstekend verwijderen.
Let u dan wel op de volgende aanwijzingen:

Vochtige vlekken
Vochtige vlekken moeten steeds direct na het ontstaan met lauwwarm
water worden opgedept. Gebruikt u daarvoor wel een wit absorberend
doek of wit, niet bedrukt keukenpapier. Bij gekleurd doek of papier
bestaat het gevaar van kleurverlies of kleuroverdracht.
Indien water alleen niet voldoende is, kunt u de restanten
nabehandelen met verdunde tapijt- of bekledingsshampoo; houdt u zich
hierbij aan de voorschriften van de shampoofabrikant. Het
reinigingsmiddel mag nooit rechtstreeks op de bekleding komen. Het
middel moet op een witte lap aangebracht worden, waarmee u de vlek
vanaf de rand maar het midden toe kunt opdeppen. De overgebleven
shampoo wrijft u met een vochtige doek voorzichtig uit, met de vleug
mee. Wrijft u niet te hard, want daardoor kan de structuur van het
oppervlak veranderen.
Doe de laatste behandeling steeds met de vleug mee. De meubels
moeten volledig droog zijn, alvorens u ze weer in gebruik neemt.
Eventueel kunt u hiervoor een föhn gebruiken, maar stelt u de
temperatuur niet te hoog in.
Droge vlekken
Droge vlekken kunnen op dezelfde manier behandeld worden als de
resten
van vochtige vlekken. Wanneer er vlekresten achterblijven die niet
oplossen, dan kunt u deze met een met wasbezine besprenkelde witte
doek nadeppen.
Reiniging tussendoor
Met reiniging tussendoor wordt bedoeld de reiniging van de
bekledingsstof over de totale oppervlakte. Voor mohair-velours zijn er
twee manieren:
•

•

Een droog-shampoo op een spons doen, die vantevoren vochtig
gemaakt en uitgeknepen is. Hiermee de stof inwrijven. Hiervoor
alleen een droog-shampoo gebruiken, die 100% uitkristalliseert;
fabrikanten geven aanwijzingen op de verpakking.
Vloeibare shampoo in een spons laten schuimen en met de
spons alleen het schuim opbrengen.

Wanneer u klaar bent met de reiniging, de gehele bekleding nog eens
met een droge witte doek voorzichtig - met de vieug mee - afwrijven.
Pas wanneer de stof helemaal droog is deze met het speciale element
van uw stofzuiger voor bekledingsstof zuigen of met een zachte borstel
afborstelen, steeds met de vleug mee. In alle gevallen geldt: de
meubels pas dan gebruiken, als ze weer helemaal droog zijn; dit
kan soms 24 uur duren.
Wanneer mohair-velours niet regelmatig onderhouden wordt, zal de
pool van het velours met name op sterk belaste delen (zitgedeelte,
armleuningen) na verloop van tijd door elkaar gaan liggen. Dit zal, al
naar gelang de kleur, duidelijker of minder duidelijk worden door een
verandering in de kleurindruk.
Dit soort plekken kan behandeln worden met een vochtige doek of een
verstuiver (bijvoorbeeld een plantenspuit) en wel als volgt:
Behandeling van glansplekken/verandering van poolstand
Door het zitten wordt er op het velours druk uitgeoefend. Daardoor zal
de pool van het velours in een andere richting gaan liggen. In
samenwerking met warmte, lucht- en lichaamsvochtigheid en door de
wijze van onderstoffering kan de toestand van de pool blijvend worden.
Dat wordt min of meer zichtbaar door zogenaamde schaduwplekken of
kleurveranderingen van de zitgedeelten. Dit is een kenmerk van velours
en geen fout of een teken dat het een stof van mindere kwaliteit
betreft.*)
Dergelijke glansplekken kunnen vaak al verwijderd worden door
voorzichtig borstelen met een zachte borstel, nu tegen de vleug in, of
afwrijven met een schone, vochtige witte doek. U kunt er 's nachts ook
een vochtige (in geen geval drijfnatte) doek overheen leggen. Het
mohair-garen regelt daardoor haar natuurlijke vochtigheidsgehalte en
richt zich weer op.
*)Ook de Stichting Warentest in Berlijn zegt in haar blad
'Ratgeber Möbelverkauf', uitgave 1994, pagina 49: "Bij
velours is het zich vormen von glansplekken zowel door de
hoogte en de toestand van de pool als door de invloed van
lichaamswarmte, lichaamsgewicht en vochtigheid
onvermij2delijk en geldt als een eigenschap von het
produkt.”

Hetzelfde effekt wordt ook bereikt door het licht besproeien
(een paar sekonden) met een waterverstuiver op ca. 20 cm. afstand
van het velours. Herhaal deze behandeling 's avonds.
Gebruik gedestilleerd water. Vermijd echte waterdruppels.
Het is aan te bevelen de totale oppervlakte te behandelen,
waardoor schaduwplekken vermeden kunnen worden.
Geeft dit de eerste keer geen bevredigend resultaat,
dan kunt u het voorafgaande nog een keer herhalen.
Ook na deze behandelingen moeten de meubels eerst volledig
droog ziin, alvorens ze te gaan gebruiken. Gebruik desnoods een
föhn (op lage temperatuur).

Bijzonderheden van mohair-velours
Tijdens het spinnen van de mohair-vezels kunnen er in het garen soms
kleine knoopjes ontstaan: deze gaan er bij de verwerking ook niet uit.
Bij het weven van het velours kan er op zo'n plekje met een knoopje
een pooltje ontbreken. Noch de optiek, noch de gebruikswaarde
worden hierdoor aangetast. Hoe dichter een velours geweven is, des
te minder zijn er van deze plekken te vinden.
Enkele zwarte en witte haartjes van de Angora-geiten nemen geen
verfstof op en blijven zichtbaar. Ook deze haartjes onderstrepen het
natuurlijke karakter en zijn een bewijs van echte mohair.
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Vlekkentabel
In water oplossende vlekken
type vlek

middel en methode

bloed, ei, uitwerpselen, urine
braaksel,
koffie met melk
cacao, inktpotlood,
balpen, lippenstift,
mayonaise, melk, parfum,
slagroom, schoencrème,
jus, soep, inkt, roet

met koud water, evt. met een mengsel van shampoo
nabehandelen; geen heet water gebruiken (eiwit stolt!).
met een lauwwarme oplossing van shampoo en water
behandelen. Wanneer de viek op die manier niet
verwijderd kan worden, kan na hat drogen een
nabehandeling met spiritus of wasbezine plaatsvinden.

sterke drank, bier,
cola, vruchtensap,
limonade, koffie, thee

niet laten opdrogen! Onmiddellijk met een lauwwarme
oplossing van shampoo en water behandelen.

Niet in water oplossende vlekken
type vlek

middel en methode

boter, boenwas, verf (Iak),
vet, hars, kolen,
inktpotlood, lak, olie, teer
kaarsvet

met een oplosmiddel bijv. wasbenzine, spiritus of een
in de handel verkrijgbaar vlekkenwater
behandelen.
niet met de strijkbout werken!
Voorzover mogelijk in kleine stukjes breken en
a) voorzichtig weghalen; bij velours bestaat het
gevaar dat het oppervlak beschadigd wordt
b) evt. met wasbenzine meerdere keren nabehandelen

kauwgom,
plasticine

gebruik een in de handel verkrijgbare
bevriezingsspray (let op de gebruiksvoorschriften!);
bij velours bestaat het gevaar dat het oppervlak
beschadigd wordt

roest, gestold bloed

witte doek met citroenoplossing (1 afgestreken
eetlepel op 100 mi koud water) vochtig maken
en op de vlek leggen. De vlek vanaf de rand naar
het midden toe opdeppen.

Indien u niet weet waar de vlek vandaan komt:
eerst te werk gaan als bij een "in water oplossende vlek".
Geeft dit geen resultaat, dan te werk gaan als bij een "niet in water oplossende vlek".

