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Care & Clean - Reinigingsadvies 

 Balpen: Water, deppen, water, zeep. Deppen met microvezeldoek. Gebruik voldoende 

water om zeep te verwijderen. 

 Bloed: Absorberen met een schone witte doek/tissue. Koud water, deppen, zo nodig 

herhalen (droog bloed behandelen als ketchup). 

 Braaksel: Met lepel zoveel mogelijk verwijderen. Water, deppen met microvezeldoek, 

zo nodig herhalen. 

 Chocolade: Met lepel of stofzuiger (hagelslag) zoveel mogelijk verwijderen. Water en 

deppen met microvezeldoek, vlek insmeren met zeep, water en deppen herhalen. 

 Ketchup: Met lepel zoveel mogelijk wegnemen. Water en deppen met 

microvezeldoek, zo nodig herhalen. 

 Lipstick: Water en deppen, herhalen. Water, beetje zeep en microvezeldoek. Gebruik 

voldoende water om zeep te verwijderen. 

 Modder: Met lepel zoveel mogelijk wegnemen. Water en deppen met microvezeldoek, 

zo nodig herhalen. 

 Urine: Zoveel mogelijk absorberen met doek/tissue. Water, deppen met 

microvezeldoek, zo nodig herhalen. 

 Viltstift: Water en deppen. Absorberen met doek/tissue, zo nodig herhalen. 

 Permanent marker: Water en deppen, zoveel mogelijk absorberen met tissue. Haarlak 

erop spuiten, direct wassen in de wasmachine met wasmiddel op 30ºC of deppen met 

water, zeep, en microvezeldoek, zo nodig herhalen. 

 Wijn: Zoveel mogelijk absorberen met schone witte doek/tissue. Water, deppen met 

microvezeldoek, zo nodig herhalen. 

 Waskrijt: Water en deppen, herhalen. Water, beetje zeep en microvezeldoek. 

 

 



 

Care & Clean - Tips & Tricks 

 Behandel vlekken zo snel mogelijk. Hoe ouder de vlek, hoe moeilijker te verwijderen. 

 Stel een EersteHulpBijVlekken-pakketje samen; (hotel)zeepje, microvezeldoekje, 

tissues, klein busje haarlak, zodat je een vlek snel kunt behandelen. 

 Bij gebruik van zeep: maak eerst het zeepje nat en wrijf dat over de vlek, om te 

voorkomen dat je onnodig veel zeep gebruikt...en weer moet uitspoelen. 

 Gebruik ruim water maar niet onnodig veel om te voorkomen dat het meubel helemaal 

doorweekt raakt. Het is beter de behandeling te herhalen en de stof tussentijds droog te 

deppen met een microvezeldoekje of tissue. 

 Gebruik bij bloed- en chocoladevlekken altijd KOUD water. Koud water volstaat 

overigens bij de meeste vlekken. 

 Was de stoffen op maximaal 30ºC. Eventueel mogen ze op de koudste stand (max. 

80ºC) in de droger. 

Care & Clean collectie 

Wat voor zeep mag ik gebruiken? 

Gebruik een klein beetje afwasmiddel of een stukje harde handzeep. Gebruik niet teveel, het is 

beter zo nodig de behandeling te herhalen. 

Heb ik een microvezeldoek nodig of mag ik ook een andere doek gebruiken? 

Een microvezeldoekje werkt het beste maar een witte, katoenen doek kun je ook gebruiken. 

Het is vooral van belang dat het niet afgeeft en goed absorbeert. 

Kunnen mijn stoelhoezen in de wasmachine worden gereinigd? 

Alle Care & Clean stoffen kunnen op 30ºC in de wasmachine worden gereinigd en kunnen tot 

maximaal 80ºC in de droger. 

Van diverse Care & Clean stoffen, heb ik al staalboeken. Hoe kan ik mijn klanten laten 

zien dat ze die eigenschappen bezitten? 

In de (bestaande) staalboeken staan alle eigenschappen bij de productinformatie. De 

vertegenwoordigers verstrekken Care & Cleanstickers voor de staalboeken die al in omloop 

zijn. Wil je hierover meer informatie, maak dan een afspraak met de vertegenwoordiger, of 

neem contact op met onze afdeling Verkoop. 

Hoe weet ik welke Keymer-stoffen Care & Clean zijn? 

Neem bij twijfel contact op met onze afdeling Verkoop. 

Op de nieuwe staalboeken met Care & Clean Collecties, zal het label worden afgedrukt bij de 

productinformatie en ook op de eerstvolgende prijslijst, zal het worden vermeld. 

Wanneer kan ik het gereinigde meubel weer in gebruik nemen? 

Zorg dat het goed droog is, voordat je weer op de stof gaat zitten. Bijvoorbeeld door hoezen 

op de koudste stand (max. 80ºC) in de droger te doen, of een kleine plek te drogen met een 

föhn op een koude stand. 
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