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VOORWOORD

Iemand stoot een glas rode wijn om op het
beige tapijt. Je nieuwe puppy heeft nog niet
helemaal begrepen dat hij zijn behoefte
buiten moet doen. Je dochter eet een
kommetje aardbeien in haar witte jurk. Je
zoon maakt met viltstift een kunstwerk op
de pas geschilderde muur.
Een vlek is helaas gauw gemaakt. Maar als
je er snel bij bent, kun je ze in veel gevallen
verwijderen.

Elke behandeling werd uitvoerig getest
door een team van schoonmaakdeskundigen van Het Poetsbureau. Methodes die
niet werkten, werden geschrapt.
Helaas kunnen we je niet 100% garanderen
dat je elke vlek uit elke ondergrond krijgt.
Maar met de raad die we je in dit boek
geven, weten we wel zeker dat je heel veel
vlekken op een zachte manier weg zult
krijgen.

In dit boek leggen we je uit hoe je vlekken
efficiënt behandelt. We maakten een
alfabetische lijst met alle mogelijke vlekken
en schreven er telkens een of meerdere
methodes bij om ze te verwijderen. In
bijna alle gevallen gebruiken we milieuvriendelijke en onschadelijke vlekkenoplossers. Je zult versteld staan hoeveel
je kunt doen met eenvoudige huis-tuinen-keukenmiddelen.

Wanneer we spreken over het gebruik van
water, bedoelen we altijd lauw water, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld.
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A TOT E

A
AARDAPPEL
TEXTIEL

Het zetmeel uit aardappelen kan vlekken
veroorzaken op textiel. Meestal gaan de
vlekken er gewoon uit met wassen. Voor
hardnekkige vlekken of bij textiel dat niet
in de wasmachine kan, gebruik je onderstaande methodes.
◆ Methode 1: Meng een eetlepel spoelmiddel voor de vaatwasmachine met

twee kopjes koud water. Doop een
schone doek in het mengsel en maak er
de vlek mee nat. Zorg dat het textiel
goed doordrenkt is. Dep dan de vlek met
een schone doek. Herhaal als de vlek niet
verdwenen is.
◆ Methode 2: Doe wat afwasmiddel op de
vlek. Spoel onder koud water.

AARDBEI
Zie: Rode vruchten
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ACRYLVERF
ALGEMEEN

◆ Verwijder de verf zo snel mogelijk, bij

voorkeur als ze nog nat is.
◆ Schraap zo veel mogelijk verf weg zonder
ze dieper in de ondergrond te duwen.
WASBAAR TEXTIEL
NATTE ACRYLVERF

◆ Doe een beetje vloeibaar wasmiddel op
de vlek. Dep de vlek met een sponsje.
Blijf deppen tot alle verf verdwenen is.
Was het textiel meteen in de
wasmachine.

NIET-WASBAAR TEXTIEL
NATTE ACRYLVERF

◆ Laat de vlek chemisch reinigen.
OPGEDROOGDE ACRYLVERF

◆ Laat de vlek chemisch reinigen.
TAPIJT EN WASBAAR
MEUBELTEXTIEL

(stoelzitting, sofa…)
NATTE ACRYLVERF

◆ Laat de vlek chemisch reinigen.

OPGEDROOGDE ACRYLVERF

OPGEDROOGDE ACRYLVERF

◆ Methode 1: Bedek de vlek volledig met

◆ Laat de vlek chemisch reinigen.

groene zeep (onverdund). Laat een
nacht intrekken. Spoel het textiel uit en
was het in de wasmachine.
◆ Methode 2: Week de vlek in glycerine tot
de verf weer zacht is. Verwijder de verf
met een plastic kaart, een muntstuk of
bot mes. Behandel de vlek zoals een
natte verfvlek.
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LEDER

◆ Smeer wat boter op de vlek. Wrijf er

daarna over met een droge doek. De verf
zou meteen verdwenen moeten zijn.

TIP : Zit er acrylverf in je haar? Smeer

het in met boter, wacht even en was het
dan net zo lang tot de shampoo begint te
schuimen.

A TOT E

STEEN EN STUCWERK

Op steen kun je een verfoplosmiddel
(bijvoorbeeld isopropylalcohol of terpentijn) gebruiken, eventueel in combinatie
met een staalborstel. Spoel met schoon
water.
HOUT
NATTE ACRYLVERF

Haal zo veel mogelijk verf weg met een
natte doek. Gebruik dan lauw water met
groene zeep om de rest van de verf zachtjes
weg te wrijven. Eventuele restanten kun je
wegkrabben met je nagels zonder de
laklaag van het hout te beschadigen. De
verf tussen de naden kun je voorzichtig

deppen met een watje met een beetje
aceton.
OPGEDROOGDE ACRYLVERF

◆ Krab de verf voorzichtig los met een

plastic kaart zonder de laklaag van het
hout te beschadigen. Ga over de vlek met
een natte doek en probeer zo veel
mogelijk verf te verwijderen. Gebruik
een oplossing van lauw water en groene
zeep om de overtollige verf weg te
krijgen.
◆ Verf tussen de houtnerven kun je
voorzichtig deppen met aceton op een
watje.

ADVOCAAT
ALGEMEEN

Schraap zo veel mogelijk weg met een
plastic kaart, muntstuk of bot mes.
WASBAAR TEXTIEL
NATTE ADVOCAAT

◆ Methode 1: Spoel het textiel uit in koud

water. Gebruik zeker geen zeep, want dat
kan de vlek fixeren. Week het textiel

eventueel in lauw water met biologisch
wasmiddel met enzymen (Biotex). Was
het dan in de wasmachine met wasmiddel met enzymen.
◆ Methode 2: Behandel de vlek met
Tovergom en de speciale spons. Spoel
het textiel uit en was het in de
wasmachine.
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OPGEDROOGDE ADVOCAAT

◆ Doe wat glycerine op de vlek, zodat ze

zacht wordt. Borstel of schraap dan zo
veel mogelijk weg met een plastic kaart,
muntstuk of bot mes. Dep de vlek met
wasbenzine of zuivere alcohol. Was het
textiel in de wasmachine met biologisch
wasmiddel met enzymen (Biotex).
◆ Is de vlek niet verdwenen? Dep de vlek
met wasbenzine. Op lichtgekleurd textiel
kun je de vlek deppen met water waaraan
je een scheutje ammoniak hebt
toegevoegd.
WASBARE WOL

Bij wol die gewassen kan worden, kun je de
vlek behandelen door er wat wolwasmiddel op te doen. Laat een tijdje weken. Was
het textiel dan in de wasmachine met
wolwasmiddel.
NIET-WASBAAR TEXTIEL

Dep met zuivere alcohol of wasbenzine tot
de vlek verdwenen is. Laat de stof chemisch reinigen als je de vlek er niet uit
krijgt.
LEDER

◆ Veeg zo veel mogelijk weg met een
vochtige doek.
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◆ Methode 1: Maak een sopje van gedestil-

leerd of gekookt water en groene zeep.
Dep de vlek hiermee. Dep droog met een
schone doek of absorberend papier.
◆ Methode 2: Behandel de vlek met
Tovergom en de speciale spons.
TAPIJT EN MEUBELTEXTIEL

◆ Schraap zo veel mogelijk weg met een

plastic kaart, muntstuk of bot mes.
◆ Methode 1: Maak een sopje van lauw
water met wat neutraal wasmiddel. Dep
de vlek hiermee. Dep droog met een
schone doek of absorberend papier.
◆ Methode 2: Behandel de vlek met
Tovergom en de speciale spons. Dep na
met schoon water. Dep droog met een
droge doek of absorberend papier.
HOUT

◆ Veeg zo veel mogelijk weg met een

vochtige doek.
◆ Methode 1: Behandel de vlekken met
een sopje van lauw water en groene zeep.
Veeg schoon met een vochtige doek.
◆ Methode 2: Behandel de vlek met
Tovergom en de speciale spons. Dep na
met schoon water. Dep droog met een
droge doek of absorberend papier.
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ALCOHOLSTIFT
Bij dit soort vlekken is het belangrijk dat je
producten gebruikt die de oliën en de
alcohol in de inkt afbreken. Zo komen de
kleurstoffen vrij, die je dan verder kunt
behandelen met andere producten.
Zuivere alcohol is erg efficiënt. Je kunt hem
krijgen bij de doe-het-zelfzaak of apotheker, maar je kunt ook producten gebruiken
die je in huis hebt, zoals haarspray.
WASBAAR TEXTIEL

Onderstaande methodes werken alleen bij
pas gemaakte vlekken. Als je de vlek een
tijdje in het textiel laat zitten, krijg je ze er
helaas niet meer uit.
◆ Methode 1: Behandel de vlek meteen
met zuivere alcohol. Blijf verdunnen en
deppen tot je geen kleur meer ziet. Was
het textiel in de wasmachine.
◆ Methode 2: Giet meteen een beetje melk
over de vlek. Spoel uit. Was het textiel in
de wasmachine.
LEDER

Spuit haarspray of deodorant op een doek.
Dep de vlek en blijf herhalen tot ze
verdwenen is. Wrijf het leder na de behan-

(PERMANENT MARKER)
deling in met een speciaal product, zodat
het niet uitdroogt.
TAPIJT EN MEUBELTEXTIEL

Onderstaande methodes doen de vlekken
vervagen, maar vaak blijft er nog een
restant zitten. Ze werken ook alleen op pas
gemaakte vlekken. Ingedroogde vlekken
van alcoholstift krijg je in principe niet
meer weg.
◆ Methode 1: Dep de vlek met zuivere
alcohol. Blijf deppen tot de vlek verdwenen is. Dep na met een vochtige doek en
droog met een droge doek of absorberend papier.
◆ Methode 2: Spuit haarspray of deodorant op een doek. Dep de vlek. Blijf
herhalen tot de vlek verdwenen is. Dep
na met een vochtige doek en droog met
een droge doek of absorberend papier.
STEEN OF NIET-POREUZE HARDE
ONDERGROND

◆ Methode 1: Dep de vlek met zuivere

alcohol tot ze verdwenen is.
◆ Methode 2: Meng een beetje tandpasta
met baksoda en wrijf het op de vlek.
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Haal weg met een vochtige doek.
Herhaal de behandeling.
◆ Methode 3: Behandel de vlek met
Tovergom en de speciale spons.
HOUT

◆ Methode 1: Behandel de vlek met

Tovergom en de speciale spons.
◆ Methode 2: Doe wat aceton op een
doek. Dep de vlek en blijf herhalen tot ze
verdwenen is. Maak het hout schoon met
een vochtige doek.

HUID

◆ Methode 1: Haal de vlek weg met

aceton.
◆ Methode 2: Verstuif haarspray op de
inktvlek. Wrijf de vlek weg met watten.
◆ Methode 3: Bij kleine kinderen gebruik
je bij voorkeur babyolie. Doe ze op een
prop watten en wrijf over de vlek. Je zult
de behandeling meerdere keren moeten
herhalen. Vaseline en zonnebrandcrème
kunnen ook helpen.

ALGEN
TERRAS (GROENE AANSLAG)

◆ Methode 1: Meng de helft water met de

helft schoonmaakazijn. Giet over het
terras en schuur met een harde borstel.
Laat drogen. Spoel niet na. Herhaal de
behandeling als nog niet alles verdwenen
is.
PAS OP: Test de schoonmaakazijn altijd

uit op een niet-zichtbaar stukje. Sommige tegels kunnen verbleken onder
invloed van een zuur.
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◆ Methode 2: Verdeel een flinke hoeveel-

heid vloeibare natuurzeep over de tegels
en laat een nacht (waarin het niet regent)
inwerken. Verwijder de zeep met veel
water en een harde borstel.

A TOT E

AMARETTO
Zie: Likeur

AMARYLLIS
Zie: Stuifmeel

ANANAS
WASBAAR TEXTIEL

Spoel het textiel met water. Wrijf de vlek in
met ossengalzeep en dep met een schone
doek. Blijf deppen tot de vlek verdwenen
is. Was het textiel in de wasmachine.

◆ Methode 2: Behandel de vlek met

Tovergom en de speciale spons. Maak de
vlek niet te nat. Dep na met schoon
water. Dep droog met een droge doek of
absorberend papier.

TAPIJT EN MEUBELTEXTIEL

◆ Methode 1: Dep de vlek met zuivere

alcohol. Dep daarna met een vochtige
doek. Dep droog met een droge doek of
absorberend papier.
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