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Stricktex onderhoud en reiniging 

Stricktex – Trevira CS
Stricktex bestaat uit twee Trevira CS-draden die gedeeltelijk verschillend van kleur zijn. Waardevolle eigenschappen als 
hoge kleurintensiteit, lichtvastheid, onderhoudsvriendelijkheid en hoge schuurweerstand onderscheiden het weefsel.  
Bovendien is Stricktex zeer aanpasbaar en actief ademend waardoor het zeer veel zitcomfort biedt. Trevira CS is niet alleen 
weer-, veroudering- en UV-bestendig, het is ook blijvend vlamvertragend (DIN 4102) en werd daarvoor door het Öko-Tex 
Prüfinstitut met het Öko-Tex Standard 100 certificaat onderscheiden. Gedetailleerde tips voor reiniging en onderhoud van 
uw Stricktex stoelen vindt u op onze website www.team7.at

Onderhoud en reiniging
1. Klonterige, korstige vlekken mechanisch losmaken (borstel, spatel), dan stofzuigen.
2. Reinigen met een neutraal universeel schoonmaakmiddel (ev. ook droogschuim). Zonder grote bewegingen  
 of schurende middelen werken. Ook een gewone stoom- of kleine hogedrukreiniger zijn mogelijk.
3. Na elke reinigingsbeurt stofresten met sproei-extractie verwijderen. 

Veel vlekken kan men normaal gezien met lauw water verwijderen. Indien nodig, kan men nadien water met een beetje 
zeep gebruiken. Vlekken altijd voorzichtig verwijderen, niet te veel wrijven want daardoor kan de stof verbleken.

Vlekken verwijderen
Bij ingedroogde vlekken los materiaal vervolgens met de hand of een borstel verwijderen. Nadien de vlek stofzuigen en met 
een neutraal reinigingsmiddel, eventueel zeepwater, schoonmaken. Het is belangrijk met zuiver water na te behandelen. 
Behandelen van hardnekkige vlekken:
De vlekkenverwijderaar met een zuiver, vochtig en absorberend doekje in de stof inwerken.

Onderhoudinstructies voor Trevira CS
Stoffen uit Trevira CS zijn eenvoudig te onderhouden omdat ze snel drogen en hun vorm behouden. Strijken is niet  
aanbevolen. De sterk vlamvertragende eigenschappen zijn in de moleculaire structuur van de vezels vervat en blijven na 
wassen en reiniging behouden. Meubel- en gordijnstoffen uit Trevira CS kunnen in de wasmachine. Vlekken kunnen  
dikwijls met een vochtig doekje worden gereinigd voor ze in de vezels indringen. 
Vlekken verwijderen: 
Bij ingedroogde vlekken los materiaal vervolgens met de hand of een borstel verwijderen, dan stofzuigen. Vlekken met 
warm water behandelen, eventueel nadien met zeepwater. Het is belangrijk met zuiver water na te behandelen. 
Hardnekkige vlekken:
De vlekkenverwijderaar met een zuiver, vochtig en absorberend doekje in de stof inwerken.

Algemeen
Deze tips zijn slechts aanbevelingen en bieden geen garantie op 100% vlekkenverwijdering. We bevelen aan in alle gevallen 
professionele reinigingsdienst in te schakelen, zeker bij grote vlekken en/of diepgaande reiniging.
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Alcohol
Verse vlekken:
Met een verdunde azijnoplossing behandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken: 
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

Balpen
Voorzichtig met brandspiritus indopen/wrijven, nadien aceton gebruiken (bv. nagellakverwijderaar zonder olie).

Bloed
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen.

Boter
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken: 
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen. Bijzonder hardnekkige vlekken met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of  
ander gepast product) behandelen en daarbij gelijktijdig mechanisch bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand,  
stofzuigen wanneer vlek droog is). 

Braaksel
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen.

Brandvlekken
Vlekken die "afgesneden", verbrand of gesmolten zijn: 
Neem een stuk stof van dezelfde grootte. Wanneer u geen overschotten heeft, neemt u een stuk van een deel van het 
materiaal dat het minst zichtbaar is. Dat zet u met dubbelzijdige tape vanaf de rugkant opnieuw in.

*) Nabehandeling: we bevelen aan na elke reinigingsbeurt spray-extractie te gebruiken om eventueel randen of resten te verwijderen.

**) "Oxidatief" bleekmiddel (een lichte waterstofperoxideoplossing van 3 procent)
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Chocolade
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.*  
Indien nodig, met een lichte azijnoplossing nabehandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen. Bijzonder hardnekkige vlekken met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of  
ander gepast product) behandelen en daarbij gelijktijdig mechanisch bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand,  
stofzuigen wanneer vlek droog is). Indien wenselijk, met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

Inkt
Met water en meubelstofshampoo reinigen. Is de vlek niet verwijderbaar, zeker een vakman inschakelen.

Jam
Verse vlekken:
Met een verdunde azijnoplossing bewerken. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken: 
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

Kauwgom
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

Koffie (zwart)
Verse vlekken: 
Met een verdunde azijnoplossing bewerken. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

Lippenstift
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

Melk
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.* 
Ingedroogde vlekken: 
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen.

Nagellak
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

*) Nabehandeling: we bevelen aan na elke reinigingsbeurt spray-extractie te gebruiken om eventueel randen of resten te verwijderen.

**) "Oxidatief" bleekmiddel (een lichte waterstofperoxideoplossing van 3 procent)
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Olie
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

Roest
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

Room
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.* 
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen.

Saus
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.* 
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren. Voorzichtig deppen. Bijzonder hardnekkige vlekken met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of   
ander gepast product) behandelen en daarbij gelijktijdig mechanisch bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand,  
stofzuigen wanneer vlek droog is).

Schoensmeer
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is). 

Stearine/was
Vlekken eerst met ijsblokjes in plastic zak afkoelen, stearine breken en de losse stukjes voorzichtig verwijderen. Wit, 
absorberend tissuepapier over de vlek leggen en met een warm strijkijzer strijken. Minerale terpentijn, plantaardige 
terpentijn of gelijkaardig gebruiken. Indien nodig, vlekkenverwijderaar voor vet of olie toepassen. Afsluitend met water en 
meubelstofshampoo reinigen.

Thee
Verse vlekken:
Met een verdunde azijnoplossing bewerken. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken: 
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

*) Nabehandeling: we bevelen aan na elke reinigingsbeurt spray-extractie te gebruiken om eventueel randen of resten te verwijderen.

**) "Oxidatief" bleekmiddel (een lichte waterstofperoxideoplossing van 3 procent)
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Urine
Verse vlekken:
Met een alkalisch (basisch) reinigingsmiddel (kristalzeep of spoelmiddel en soda) behandelen. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een enzymenmiddel (bijvoorbeeld waspoeder) behandelen. Het is noodzakelijk de aanbevolen reactietijd te  
respecteren.Voorzichtig deppen.

Verf 
Olieverf:
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is). 
Watergedragen:
Eerst koud water toepassen. Indien nodig meubelstofshampoo inschakelen. Is de vlek niet verwijderbaar, zeker een 
vakman inschakelen.

Vet
Met een oplosmiddel (wasbenzine, xylol, aceton of een ander geschikt product) behandelen en tegelijk mechanisch  
bewerken (schrapen, zachtjes tikken met de hand of stofzuigen wanneer vlek volledig droog is).

Vruchtensap, limonade, fruithoudende dranken
Verse vlekken:
Met een verdunde azijnoplossing bewerken. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

Wijn
Verse vlekken:
Met een verdunde azijnoplossing bewerken. Direct naspoelen.*
Ingedroogde vlekken:
Met een normaal "oxidatief" bleekmiddel behandelen.**

*) Nabehandeling: we bevelen aan na elke reinigingsbeurt spray-extractie te gebruiken om eventueel randen of resten te verwijderen.

**) "Oxidatief" bleekmiddel (een lichte waterstofperoxideoplossing van 3 procent)


