
Vedligeholdelsesvejledning



Møbeltekstiler



Jævnlig rengøring er vigtig for at bibeholde møbeltekstilets 
udseende og forlænge dets levetid. Støv og snavs slider 
på tekstilet og forringer desuden dets brandhæmmmende 
egenskaber.

Almindelig rengøring

1.  Støvsug jævnligt, helst hver uge. Velour- og 
chenilletekstiler skal altid støvsuges i luvens retning. 
Det er vigtigt at bruge et mundstykke, der er velegnet til 
møbeltekstiler.

2. Fjern pletter, så snart de forekommer
3. Ekstraktionsrengør efter behov

Pletfjerning

Reager hurtigt
Opsug væske med en absorberende serviet eller klud. 
Skrab hærdede pletter af med en ske eller en sløv kniv. 
Løse partikler skal støvsuges væk.

Brug en svamp eller hvid klud opvredet i varmt vand for at 
fjerne den tilbageværende plet. Almindelig danskvand kan 
også bruges, da boblerne hjælper med at opløse snavset. 
Ryst flasken for at opnå så stor virkning som muligt. 

Gennemblød ikke tekstilet. Kantmærker kan undgås ved 
at duppe blidt med cirkulære bevægelser mod midten af 
pletten og/eller tørre forsigtigt med en føntørrer på lav 
hastighed. 

Fedtpletter fjernes med et egnet pletfjerningsmiddel 
eller med mineralsk terpentin/vegetabilsk terpentin eller 
rensebenzin. Følg altid producentens doseringsanbefaling. 

I alle tilfælde anbefaler vi at teste pletfjerningsmidlet 
på et ikke synligt område først for at se, om det påvirker 
betrækket.

Sørg for at lade tekstilet tørre helt før brug

Ovenstående retningslinjer er kun anbefalinger og kan ikke 
garantere fuldstændig fjernelse af pletter. I alle tilfælde 
anbefaler vi at kontakte et professionelt renseri. Det er 
vigtigt at fortælle renseriet, om pletten allerede er forsøgt 
fjernet.

Velour-/chenilletekstiler

Pletfjerning kan resultere i mørkere pletter. Desuden kan 
trykmærker forekomme ved brug.

Pletter og trykmærker kan fjernes ved at børste tekstilet 
med en blød børste, når det er fugtigt. Fugt tekstilet ved at 
lægge en fugtig klud på hele overfladen eller spraye med 
destilleret vand. Børst derefter i luvretningen med en blød 
børste. Luven kan også rettes op igen med dampning. Hold 
afstand mellem tøjdamperen og tekstilet. Lad tekstilet 
tørre helt før brug.

Velourtekstilers karakteristika

Vær opmærksom på, at bomuldsvelour er sartere end uld- 
eller mohairvelour, og vores anbefalinger kan ikke altid 
garantere de samme resultater. Derfor skal bomuldsvelour 
altid behandles med særlig omhu ved brug.
Det er vanskeligt at undgå trykmærker, også selvom 

tekstilet behandles varsomt. Det er en typisk egenskab ved 
velourtekstiler og er hverken en fejl eller et tegn på dårlig 
kvalitet. 

Velourtekstiler er normalt sartere end fladvævede tekstiler 
over for forkert håndtering. Men ovennævnte anbefalinger, 
en fugtig klud eller vandspray og damp, kan sandsynligvis 
fjerne de fleste folder og trykmærker.

Alle Kvadrats velourtekstiler håndteres omhyggeligt og 
transporteres i kasser for at undgå folder og trykmærker. 

Divina-familien

Det kan være vanskeligt at fjerne pletter på tekstiler i 
Divina-familien, da tekstilet er presset efter valsning for at 
få den filtlignende overflade.

Især på betræk af ny uld vil fibrene rejse sig en lille smule, 
når tekstilet bliver fugtigt. Det fugtige område vil se 
mørkere ud. Det mørkere område kan ikke fjernes ved at 
presse tekstilet, men vil blive mindre ved at spraye vand 
over hele møblet og vil også udjævnes ved brug. 

Waterborn

Efter pletfjerning anbefales det forsigtigt at føntørre ved 
lav hastighed fra den yderste kant af pletten og ind mod 
midten for at undgå kantmærker.

Ekstraktionsrensning/karboniseret rensning

Ekstraktionsrensning/karboniseret rensning er en 
dybdegående rensemetode, der kun bør bruges, når 
det er nødvendigt. pH-neutrale kuldioxidopløsninger 
anbefales, da sæbe ikke bør anvendes. Det er vigtigt at 
bruge et mundstykke, der er velegnet til møbeltekstiler, da 
ekstraktionsrensning kan bruges til både møbeltekstiler og 
tæpper

Sørg for altid at lade tekstilet tørre helt før brug. 

Hvis tekstilet er limet, er det vigtigt at være opmærksom på 
rensemidlets temperatur. Maks. 55-60 °C anbefales. Det 
er også vigtigt at undgå overdreven brug af rensevæske. 
Tekstilet må ikke gennemvædes. Hvis tekstilet er meget 
snavset, kan det være nødvendigt at gentage rensningen.

Vi fraråder brug af damprenser, da dampen vil tvinge snavs 
dybere ind i tekstilet, som vil bevæge sig op til overfladen 
senere.

På grund af overskudsfarve i jeans kan mørke jeans 
efterlade pletter på tekstiler. Rensning giver ikke altid 
tilfredsstillende resultater. 

For at sikre et godt renseteknisk resultat, anbefaler 
vi at man kontakter virksomheden CarpetCare 
(www.carpetcare.dk) CarpetCare anvender 
carboneringsmetoden/rens med  kulsyre, således brugen 
af sæbe undgåes. CarpetCare er også behjælpelig med 
at udarbejde en vedligeholdelses-plan, der sikrer at 
møbelstofferne vedligeholdes korrekt og at der derfor 
samtidig opnås et godt indeklima og maksimal levetid på 
møblerne.

Vedligeholdelse af møbeltekstiler



Udendørs tekstiler

Mugvækst har dårlige vilkår på syntetiske tekstiler, men 
mug kan gro på snavs eller andre substanser, hvis det 
ikke fjernes. Derfor skal udendørs tekstiler også rengøres 
jævnligt som anført ovenfor i vejledningen for indendørs 
møbeltekstiler.

Aftagelige betræk

Aftagelige betræk fremstillet af syntetiske fibre som Trevira 
CS eller polyester kan normalt maskinvaskes. Det er også 
muligt at maskinvaske visse strikkede møbeltekstiler såvel 
som møbeltekstiler af mikrofiber.
 
Bemærk, at det ikke er alle betræk med lynlås, der er 
beregnet til at kunne tages af.

Vask aftagelige betræk med vrangen ud. Brug et 
vaskemiddel beregnet til kulørte tekstiler og det 
materiale, betrækket er lavet af, og følg producentens 
doseringsanvisning. Maskinen bør kun være halvt fyldt og 
centrifugere på laveste hastighed.

Betrækket bør tørres fladt for at beholde formen. Det kan 
monteres på møblet, mens det stadig let fugtigt for at gøre 
processen nemmere. Sørg for, at betrækket er helt tørt, før 
møblet bruges igen.

Aftagelige betræk af vævede uldne tekstiler kan ikke 
vaskes, men bør kemisk renses. Til store betræk i alle 
materialer anbefaler vi altid af kontakte et professionelt 
renseri.

Detaljerede oplysninger om temperatur og krympning 
findes på vores prøvematerialer og på kvadrat.dk.

Desinfektion

Før desinficering af alle tekstiler skal de rengøres 
grundigt som anbefalet ovenfor. Vi anbefaler følgende 
fremgangsmåde for desinfektion af et Kvadrat tekstil:

Uld/naturfibre/blandinger 

Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit kan 
bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre farven. 
Koncentrationen skal være mellem 70 og 85 %.

Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom 
på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 minutter, 
hvilket kan opløse vandbaseret lim.

Undgå klorin og klorbaserede rengøringsmidler

Polyester og Trevira CS

Alkoholbaserede desinfektionsmidler/hospitalssprit kan 
bruges uden at beskadige tekstilet eller ændre farven. 
Koncentrationen skal være mellem 70 og 85 %.

Klorin og klorbaserede rengøringsmidler kan bruges uden 
at beskadige tekstilet. Koncentrationen skal være 1.000 
– 1.200 ppm. Klar til brug-desinfektionsmidler, spray eller 
vådservietter kan også bruges. Det anbefales at skylle med 
rent vand efter desinficering.

Desinfektionsmidler med klor kan bruges uden af 
beskadige tekstilerne. Brug en 5 % klorinkoncentration ved 
at blande en 1 del klorin med 10 dele vand. Det anbefales at 
skylle med rent vand efter desinficering.

Damp kan bruges til desinficering, men vær opmærksom 
på, at tekstilet skal udsættes for damp i mindst 2 minutter, 
hvilket kan opløse vandbaseret lim.

Møbeltekstiler fremstillet af polyester, herunder Trevira CS, 
kan vaskes ved temperaturer på op til 80 °C.
Vær opmærksom på øget krympning.

Advarsel – undlad at gnide hårdt på materialet, da det kan 
resultere i tab af farve eller beskadige overfladen.

Vær påpasselig ved brug af opløsningsmidler, da disse kan 
opløse polstringen nedenunder. Brug aldrig koncenterede 
vaskemidler eller blegemidler, ammoniak eller sæbe 
beregnet til hårde overflader.



Gardiner



Vedligeholdelse af Trevira CS- og Polyester FR-gardiner

Vi anbefaler vask af gardiner en gang om året. Hvis de 
bruges meget, kan det være nødvendigt at vaske dem 
oftere. Alle gardinstoffer fra Kvadrat leveres med en 
vedligeholdelsesmærkat. 

Normal brug – private boliger, hoteller, institutioner

Maks. 40 ºC, skånevask, fyld maskinen så lidt som muligt, 
laveste centrifugeringshastighed.

Hæng til tørre.

Strygning ved medium temperatur kan være nødvendigt. 
Krympning vil formentlig være ca. 1 % af længden, forudsat 
at der ikke gives andre oplysninger på vores prøvemateriale 
eller på kvadrat.dk. Det er muligt at vaske tekstilet ved 
højere temperaturer. Det er dog ikke nødvendigt ved 
normal brug.

Kraftig brug – sundhedssektoren

Maks. 60 ºC, skånevask, fyld maskinen så lidt som muligt, 
laveste centrifugeringshastighed.

Hæng til tørre.

Strygning ved medium temperatur vil normalt være 
nødvendigt for tekstiler, der er vasket ved 60 ºC. Krympning 
vil formentlig være ca. 1 % af længden, forudsat at der ikke 
gives andre oplysninger på vores prøvemateriale eller på 
kvadrat.dk. Det er muligt at desinficere stoffet ved 60 ºC 
ved at tilsætte egnede kemikalier.

Særdeles kraftig brug – sundhedssektoren, hospitaler

Det er muligt at vaske gardinerne ved 60 ºC eller højere for 
at desinficere tekstilet. Statens Serum Institut anbefaler 
følgende:

10 minutter ved 80 ºC
3 minutter ved 85 ºC
1 minut ved 90 ºC

Vi anbefaler prøvevask af gardinerne i dit vaskeri, da 
processerne med vask, tørring og strygning kan variere fra 
vaskeri til vaskeri

Visse design kan kun vaskes ved 30 ºC. 

Tekstilets udseende efter vask afhænger af vaskemetode, 
temperatur, vandmængde i forhold til tekstilmængde, 
centrifugering og tørremetode. 

For at mindske risikoen for allergiproblemer anbefaler 
vi brug af vaskemidler, der ikke indeholder optisk 
blegemiddel, parfume eller farvestoffer. 

Vores råd er kun en anbefaling. Hvis du ønsker 
mere detaljerede oplysninger, anbefaler vi, at du 
kontakter et professionelt renseri og/eller vaskeri. Et 
professionelt renseri kan også hjælpe med at udarbejde 
vedligeholdelsesplaner, der sikrer, at tekstilerne 
vedligeholdes korrekt, så der opnås et godt indeklima og 
optimal holdbarhed af gardinerne. 



Clouds



Vedligeholdelse af Clouds

Clouds er fremstillet af brandsikkert polyethylenskum, der er 
presset i facon med det valgte møbeltekstil. 

Regelmæssig rengøring er vigtig for at bevare udseendet 
og forlænge materialets levetid. Støv og snavs slider på 
materialet og reducerer desuden dets brandhæmmende 
egenskaber. 

Almindelig rengøring 

Støvsug regelmæssigt. Støv kan også fjernes med en blød 
børste. 

Pletter skal fjernes med det samme. De fleste typer pletter 
kan fjernes ved forsigtigt at duppe med en ren, fnugfri klud 
eller svamp vredet op i varmt vand. 

Fjern fedtpletter med passende rengøringsmidler eller op-
løsningsmidler. I alle tilfælde anbefaler vi at teste pletfjer-
ningsmidlet på et ikke synligt område først for at se, om det 
påvirker betrækket. 

Advarsel – undlad at gnide hårdt på materialet, da det kan 
beskadige eventuel luv. 

Ved store pletter kan de enkelte Clouds sendes til et profes-
sionelt renseri. 

En eller flere Clouds kan også udskiftes, hvis rengøring ikke 
er mulig. 

Advarsel – vær påpasselig ved brug af opløsningsmidler, da 
de kan opløse skummet nedenunder. 

Denne rengøringsvejledning er kun en vejledning og bør 
ikke betragtes som en garanti.



Læder



Vedligeholdelse af læder

Læder er et organisk og sart materiale, der med tiden får 
naturlig patina, og behandles det varsomt, får det en smuk 
glød. I nogle produkter finder man naturlige farveforskelle 
i læderet, hvilket gør det unikt og skal betragtes som et 
kvalitetsstempel. Læder er et levende materiale, der vil 
ændre sig med tiden, blive blødere og nogle steder også 
blankt. 

Læder er et naturligt materiale, der vil ændre sig med tiden. 
Hvis læderet udsættes for fedt, vand eller mørke farver, 
vil det kunne ses i form af permanente pletter, patina eller 
farveændring. I tilfælde af kontakt med vand, skal læderet 
tørres af med en blød klud for at undgå pletter eller bobler, 
når det tørrer. Hvis læder anbringes i direkte sollys risikerer 
man, at farven falmer eller bliver mørkere. Hvis der kommer 
snavsede pletter på læderet, anbefaler vi at bruge et 
rensemiddel beregnet til læder. Før rensemidlet tages i brug, 
skal det afprøves på et usynligt sted på produktet for at sikre, 
at det ikke beskadiger læderet.

Advarsel: Undlad at placere tunge eller uegnede genstande 
sammen med dit læderprodukt. Børn må ikke lege eller 
hænge i den eventuelle Kvadrat/Raf Simons læderstrop. 
Vær opmærksom på, at lange stropper kan udgøre fare for 
kvælning.


