BEHANDELING VAN LIJMVLEKKEN IN KLEDING:

Knutsellijm en Hobbylijm
Vlekken behandelen met water. De reiniging verloopt sneller met warm water waaraan een synthetisch
afwasmiddel is toegevoegd.

Alleslijm
a) Collall Verdunner of aceton.
Vlekken verwijderen met ruim verdunner of aceton, echter eerst proberen aan de binnenzijde van de stof of in
een zoom.
Dit in verband met het feit, dat sommige kunstvezels en/of verfstoffen niet bestand zijn tegen één van
bovenstaande vloeistoffen (of welk ander soort oplosmiddel dan ook).
Blijkt na enige tijd dat Collall Verdunner geen invloed heeft op de kleur of samenstelling van de stof, dan kan het
zonder bezwaar ook op de zichtbare plekken worden gebruikt.
b) Tissue- of grauw papier (bijv. groentezakkenpapier).
Een volkomen risicoloze manier van vlekkenverwijdering is het gebruik maken van een soort papier met minstens
één ruwe zijde.
Dit papier wordt met de ruwe zijde op de vlek gelegd, waarna men met een lauwe strijkbout over de gladde zijde
heen en weer gaat.
De lijm smelt en zal in het papier trekken.
Deze behandeling zo nodig met een nieuw stuk papier herhalen totdat de vlek geheel verdwenen is. Wel moet
men erop letten dat de temperatuur van de strijkbout de maximale dagtemperatuur van de te behandelen
kledingstukken niet overschrijdt.
Belangrijk
Het is zeer belangrijk stoffen waarin lijmvlekken zitten eerst op één van bovenstaande wijzen te behandelen,
voordat ze gewassen worden.
Gebeurt dit nadat ze uit de wasmachine komen, dan is het verwijderen van de lijmvlekken veel moeilijker zoniet
onmogelijk geworden. Dit wordt veroorzaakt door een chemische reactie van de lijm met één van de
bestanddelen uit het wasmiddel.
Wil men lijmvlekken van gelakte of kunststofmaterialen verwijderen, dan geldt ook hier dat men eerst op een
minder zichtbare plek moet nagaan of het te behandelen oppervlak bestand is tegen het oplosmiddel.

BEHANDELING VAN VERFVLEKKEN IN KLEDING
Het is mogelijk om verfvlekken uit (kinder)kleding te verwijderen zolang de ingrediënten wateroplosbaar zijn.
Neem de Dacta-color of Creall-color plakkaatverven bijvoorbeeld. Dit zijn verven op waterbasis. Alle
componenten zijn oplosbaar in water en, op de kleurstoffen na, eenvoudig uit het kledingstuk te wassen.
De kleurstoffen kunnen een vlek achterlaten die behandeld dient te worden zoals bijv. gras-, sinaasappel-, of
bananenvlekken:
•
Opgedroogde verfresten verwijderen
•
Vlek nat maken met koud/handwarm water
•
De vlek insmeren met vlekkendepper, ossengalzeep, (babyshampoo)
•
Met een nagelborsteltje de vlek verwijderen
•
De behandeling herhalen indien de vlek niet verdwenen is
•
Zeepresten goed uitspoelen
•
Het kledingstuk in de wasmachine wassen en vervolgens laten drogen
Het is belangrijk om de wasinstructies in het kledingstuk te lezen.
N.B.
Pigmenten hechten zich gemakkelijker aan natuurlijke vezels(katoen) dan aan synthetische. Het is altijd
verstandig om kinderen een oud shirtje of een schortje over de kleding aan te laten trekken.

