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Førstehjælp (gælder ikke naturfibre - se bagsiden)
1.  Fjern pletten omgående.
2.  Opsug mest muligt.
3.  Hæld aldrig pletfjerningsmidlet direkte på tæppet, men påfør midlet  
 med en ren, hvid klud.
4.  Dup - gnid ikke
5.  Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten.

Ved anvendelse af pletfjerningsmidler anbefales det at prøve på et usynligt 
sted inden en plet fjernes i tilfælde af eventuel misfarvning eller lignende. Brug 
af blegemiddel frarådes.
Spørg hos din lokale Garant hvis du er i tvivl.

Asfalt - Dup med rensebenzin på en ren, hvid kuld. Start pletfjerningen ude-
fra og arbejd ind mod midten.

Blod - Fjernes omgående med koldt vand. Er blodpletten indtørret, opblødes 
med koldt vand. Børst derefter forsigtigt med en neglebørste.

Blæk -
Dup med sprit. Brug evt. et specialrensemiddel, der fås hos Garant.

Bonevoks - Dup med rensebenzin på en ren, hvid kuld. Start pletfjerningen 
udefra og arbejd ind mod midten.

Kaffe - Suges straks op med en blød svamp eller et frotté håndklæde. Hæld 
danskvand på og sug igen. Gentag indtil pletten ikke smitter af mere. Slut af 
med et lag kartoffelmel, der først fjernes, når det er helt tørt.

Kakao - Fjernes med en blød svamp og lunkent vand. Indtørrede kakaoplet-
ter kan fjernes med pletfjerner, der fås hos Garant.

Kuglepen - Dup med sprit. Brug evt. et specialrensemiddel, der fås hos Ga-
rant.

Lim - Vandbaseret lim:  Våd - se førstehjælpens trin 1, 2 og 3. Er pletten ind-
tørret, så dup med acetone.



Cellulose lim - Dup med acetone. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind 
mod midten.

Maling - vandbaseret:  Våd - se førstehjælpens trin 1, 2 og 3. Er pletten ind-
tørret, er den næsten umulig at fjerne. Prøv forsigtigt at skrabe malingen af.
Maling - baseret på opløsningsmiddel: Pletten fjernes med det fortyn-
dingsmiddel, som malingen er baseret på (se emballagen). Dup midlet på med 
en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra og arbejd ind mod midten. Er 
pletten indtørret, er den næsten umulig at fjerne. Prøv evt. forsigtigt at skrabe 
den indtørrede maling af.

Olie - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen udefra 
og arbejd ind mod midten.

Rust - Pletten fjernes nemmest med en speciel rustfjerner, som fås hos Ga-
rant. Følg brugsanvisningen.

Rødvin - Suges straks op. Samme fremgangsmåde som under Kaffe.

Skosværte - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen 
udefra og arbejd ind mod midten.

Spritpen/speedmarker - Dup med sprit. Brug eventuelt et specialrensemid-
del, der fås hos Garant.

Stearin - Skrab forsigtigt så meget af som muligt. Der kan eventuelt efterbe-
handles med acetone eller rensebenzin, der duppes på med en ren, hvid klud.

Tjære - Dup med rensebenzin på en ren, hvid klud. Start pletfjerningen ude-
fra og arbejd ind mod midten.

Tusch - Brug en speciel tuschfjerner, som fås i handelen.

Eventuel lugt fra pletter af f.eks. afføring, opkast og urin kan fjernes med et 
ikke-klorholdigt lugtfjerningsmiddel som eksempelvis Rodalon.
Er du i tvivl om pleje og vedligeholdelse af din gulvbelægning, er du altid vel-
kommen til at få råd og vejledning hos Garant.



FOR GULVE OG GARDINER

Metoderne, angivet heri folderen til fjerning af forskellige plet-typer, er 
generelle, og Garant kan ikke holdes ansvarlig ved eventuelle fejlbe-
handlinger.  
Vejledningen gælder ikke for naturfibre: vækstfibre og dyrefibre. Se 
istedet vejledningerne herfor.

Denne vejledning er tænkt som inspiration og guide til dit gør-det-selv-
projekt.

Husk altid at læse vejledningen, der følger med produktet, inden du går 
igang.  Garant kan ikke gøres ansvarlig for det arbejde, du selv udfører i 
dit hjem. 

Du kan altid få professionel vejledning i din Garant butik - læs mere på 
www.garant.nu

Der tages højde for trykfejl.
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