
 
 

 

Onderhoudsadvies 
 

FABRIXX 
 

Onze Fabrixx collectie wordt vervaardigd met de grootst mogelijke zorg voor kwaliteit. De Fabrixx 

collectie is permanent brandvertragend, heeft een goede slijtvastheid en lichtechtheid. 

 

Onze collectie is door een onafhankelijk instituut getest om zo te voldoen aan de gestelde eisen 

binnen de project markt. 

 

Handige informatie 

• Fabrixx zal haar mooie kleur en eigenschappen beter behouden door het regelmatig te 

stofzuigen met een zacht mondstuk 

• Verwijder de vlek altijd zo snel mogelijk – voordat deze in de vezels trekt 

• De meeste vlekken zijn te verwijderen met lauw water en eventueel een pH-neutraal afwasmiddel 

• Gebruik zo min mogelijk schoonmaakmiddel, achtergebleven schoonmaakmiddelen zorgen voor 

een snellere vervuiling 

• Wrijf nooit te hard om een plek te verwijderen 

• Gebruik altijd alleen een schone witte katoenen doek 

• Let op! Wasbenzine/Aceton e.d. kunnen het onderliggende schuim beschadigen als het 

doordrenkt. Pas op met open vuur in verband met brandgevaar. Gevaarlijk bij het inademen. Volg 

de aanwijzingen van de leverancier van het product 

 

Schoonmaken 

 

• Zuig eerst zoveel mogelijk vocht op met keukenrol of een witte theedoek  

• Als het een ingedroogde vlek betreft probeer deze dan zoveel mogelijk te verwijderen met de 

stofzuiger. Eventueel hard geworden plekken eerst verwijderen met een lepel 

• Druk een droge witte theedoek of keukenrol op de vlek nadat deze is nat gemaakt, zodat vocht 

en vuil worden opgenomen.  

• Gebruik bij de laatste keer schoonmaken altijd schoon water zonder zeep 

 

Vlekkengids 

 

Balpen & Cosmetica 

Reinigen met Spiritus 
 
Bloed 

Afnemen met koud water. Als dit niet helpt kan een pH-neutraal afwasmiddel gebruikt worden. 
 
Chocolade & snoep 

Afwassen met lauw water met een pH-neutraal afwasmiddel 
 
Gras & groentes 

Afwassen met lauw water met een pH-neutraal afwasmiddel 
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Inkt 

Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Reinigen met 20% gedenatureerde alcohol. Hierna 

afwassen met water en een pH-neutraal afwasmiddel. 
 
Jam, stroop, vruchten & vruchtensap 

Verwijder zoveel mogelijk met een lepel, hierna afwassen met water en een pH-neutraal 

afwasmiddel. 
 
Kauwgom 

Afkoelen met ijsblokjes in een plastic zakje of een koelelement gebruiken. Daarna afschrapen. 

Eventuele restanten voorzichtig verwijderen met wasbenzine. 
 
Koffie, thee & melk 

Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Afwassen met lauw water met een pH-neutraal 

afwasmiddel. 
 
Nagellak 

Deppen met nagellak verwijderaar. Als de vlek niet verdwijnt, aceton gebruiken. 
 
Olie 

Strooi talkpoeder op de vlek en laat het intrekken. Afborstelen en voorzichtig deppen met een 

doek die bevochtigd is met wasbenzine of spiritus. 
 
Schoenpoets 

Voorzichtig deppen met een doek die bevochtigd is met wasbenzine of spiritus. 
 
Kaarsvet 

Strijk met een warm strijkijzer over absorberend papier (pas op dat de polyester niet smelt bij een 

hoge temperatuur). Reinigen met terpentine. Deppen met lauw water met een pH-neutraal 

afwasmiddel. Alternatief: zie kauwgom. 
 
Urine 

1 deel kleurloze azijn vermengen met 2 delen water. Gebruik een droge witte doek als onderlaag 

als je de vlek bevocht. Verwijder het azijnmengsel door er afwisselend een droge en een vochtige 

doek op te drukken. 
 
Verf 

Op oliebasis: reinigen met terpentine en deppen met water met een pH-neutraal afwasmiddel. 

Op waterbasis: afwassen met koud water met een pH-neutraal afwasmiddel. 
 
Wijn & alcohol 

Verwijder zoveel mogelijk met vloeipapier. Afwassen met water met een pH-neutraal afwasmiddel 

en reinigen met verdunde gedenatureerde alcohol. 

 

Wil je meer weten over de Fabrixx collectie dan staat het team van Oniro voor je klaar voor het 

geven van advies, het verzenden van stalen en het beantwoorden van al je vragen. 

 

We delen graag onze kennis en ervaring 


