
Waterige/ Droge vlekken

Hieronder vallen alle vlekken afkomstig van bijvoorbeeld; fruit, dranken, meeste zuivelproducten, 
suikers en dergelijke, met andere woorden, alle vlekken afkomstig van stoffen oplosbaar in water.

Vette vlekken

Hieronder vallen alle vlekken afkomstig van vethoudende producten en niet oplosbaar in water 
zijn zoals: boter, olie en dergelijke.Iepersestraat 90,
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VLEKKENTIPS

De vlek opdeppen met proper ontkalkt water 
(bij voorkeur), hierbij altijd van buitenaf naar 
het midden van de vlek toe werken. Wanneer 
vlek volledig verwijderd is, deze plaats nog eens 
naspoelen met proper water, en opdrogen met 
zachte handdoek om nadien verder te laten 
drogen aan de lucht.

Hierbij eerst de overtollige hoeveelheid met een schone zachte doek of papieren servet verwij-
deren. Daarna de vlek afwassen met een alkalivrij zeepsopje in dezelfde verhouding als bij een 
oude waterige vlek. Ook hier altijd proberen van buitenaf naar het midden van de vlek te werken. 
Na de vlek verwijderd te hebben deze plaats nog eens naspoelen met zuiver water en eventueel 
inwrijven met LEATHERCREAM en opwrijven. 

Verse vlek Oude vlek

Hierbij eerst een zeepsopje maken van alka-
livrije zeep of LEATHERSOAP in een verhoud-
ing van 20 tot 25 ML zeep op 1L ontkalkt water. 
Met dit zeepsopje en spons de bevuilde plaats 
afwassen, daarna met zuiver water en een prop-
er zeem de plaats afspoelen en drogen met 
zachte handdoek. Hierna deze plaats eventueel 
inwrijven met LEATHERCREAM en opwrijven. 



Overige vlekken

Hierbij denken we aan vlekken afkomstig van; kauwgom, inkt, verf, teer en dergelijke. 

Hulp nodig?

Hebt u een vlek op uw zetel waar u geen raad mee weet? Wij staan steeds klaar om u zo snel en 
goed mogelijk te helpen! Aarzel niet om ons te bellen/mailen.
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VLEKKENTIPS

Hierbij dezelfde methode toepassen zoals bij vette vlekken doch het afwassen meerdere malen 
herhalen en tussendoor iedere maal afspoelen met zuiver water. Niet alles in een maal willen ver-
wijderen. Bij het niet slagen nooit agressieve producten gebruiken, hulp inroepen van specialist. 
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