
 

Algemeen 
onderhoudsadvies 
 
meubelstoffen 
 
 
 
Vuil heeft effect op de brandvertragendheid van de materialen, dus het is erg belangrijk 
stoffen regelmatig te reinigen, zodat vuil niet in het materiaal kan trekken. Wij 
adviseren een wekelijks onderhoud van meubelstoffen door middel van stofzuigen. 
 
Verwijder vlekken zo spoedig mogelijk. De meeste vlekken kunt u meteen verwijderen 
door het vuil met een absorberende doek op te deppen. Vervolgens kunt u het vuil laten 
opdrogen en het verder opzuigen of, als dit niet voldoende blijkt, de vlek met een doek 
die niet afgeeft en lauwwarm water voorzichtig behandelen. 
Indien noodzakelijk gebruikt u een reinigingsmiddel wat geschikt is voor het betreffende 
materiaal. Laat u hiervoor adviseren. 
 
mohair  
Naast wekelijks stofzuigen kunt u mohair stoffen borstelen met een mohair borstel om 
het vuil eruit te borstelen. Zowel stofzuigen als borstelen als een eventuele reiniging met 
een doek en lauwwarm water, dient met de poolrichting mee te gebeuren. 
 
epinglé 
Bij het stofzuigen dient u er rekening mee te houden dat u dit voorzichtig doet, zodat u 
de lusjes niet lostrekt. Vlekken verwijdert u door een natte doek op de vlek te leggen en 
het vuil in de doek te laten trekken. Ga niet hevig wrijven, wederom zodat u de lusjes 
niet lostrekt. Mocht dit toch gebeuren, dan kunt u het lusje losknippen. 
 
wol 
Wol is van zichzelf antistatisch en trekt geen vuil aan. Wol is tevens waterafstotend. U 
kunt wollen stoffen onderhouden volgens bovenstaand algemeen onderhoudsadvies. 
Gebruik zo weinig mogelijk water. 
 
polyester FR  
Meubelstoffen in polyester FR zijn gemakkelijk te reinigen. Water haalt de 
brandvertragendheid niet weg, omdat deze eigenschap in de garens aanwezig is en 
niet door middel van een finish verkregen wordt. U kunt de stoffen wassen cq. 
behandelen met water. De stoffen drogen snel en raken niet uit model. 
 
 
Vescom is niet verantwoordelijk voor enige schade die tijdens het reinigingsproces kan 
ontstaan. 
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