
 
Skötselråd 

 

 Textil  
 
Textilmöbler finns i alla möjliga former och färger, och det är viktigt att du kan ta hand om 
din möbel på rätt sätt. Följ alltid tillverkarens skötselråd.  
Idag är det till exempel vanligt att textilmöbler kräver kemtvätt.  
Innan möbeln tas i bruk, behandla den med Textile Protection (ingår i Textile Clean and 
Protect).  
Detta ger möbeln en skyddande impregnering, som gör det svårare för fläckar att tränga ner 
i tyget.  
Det blir även lättare att ta bort fläckar som uppkommit.  I den vardagliga skötseln ingår både 
rengöring och skyddsbehandling. Dammsug möbeln regelbundet, för att få bort lös smuts 
och damm.  
 
Rengör lätt smutsad och solkig möbel såhär:  
Fukta en microfiberduk i hett vatten och pumpa på ett par tag Textile Cleaner. Vrid ur hårt 
och rulla sedan duken runt en svamp. Borsta tyget med rullen i olika riktningar för att lyfta 
bort smutsen ur tyget.  
Fläckar tas bort med Textile Cleaner på en svamp. 
 Återimpregneringen med Textile Protection bör göras ungefär 2-4 gånger om året. Hur ofta 
man ska behandla sin möbel beror förstås på hur mycket och på vilket sätt möbeln används. 
Se bruksanvisning på etiketterna.  
För fläckborttagning använder man Textile Cleaner eller de övriga komponenterna i Spot 
Remover kit. I kitet finner man en fläckguide, som förklarar vilka produkter man skall 
använda till vilken typ av fläck. Kontrollera alltid noga att textilen tål behandlingen. Läs 
instruktionerna på flaskan noggrant.  
Rengöringen går alltid mycket lättare om tyget är noggrant impregnerat med Textile 

Protection.. 

”Sittspeglar” 
 
Möbeltyger med lugg, till exempel sammet och plysch kan skifta i nyans beroende på hur 
ljuset faller på. Sittrosor kan bildas på tyger med lugg då luggen trycks ner av att man till 
exempelsitter på tyget, det i sig är inget fel utan naturligt för denna typ av tyger.  
Sittspeglar kan även komma av att smuts krupit ned i fibrerna och luggen, när luggen 
sedan kläms ihop fastnar den på grund av smutsen. Viktigt att tänka på är att 
regelbundet dammsuga samt borsta upp luggen för att undvika problem.  
Skulle det ändå vara så att luggen lagt sig ner kan man prova att rengöra med en 
vattendammsugare och sedan borsta luggen igen. Man kan även pröva att spruta lite 
vatten på själva området och därefter borsta upp tyget lite lätt med en microfiber trasa.  
 



Noppning 
 
När en textilvara med mer eller mindre utstående fiberändar utsätts för nötning under 
användning eller tvätt kan det hända att fibrerna gnuggas samman till noppor istället för 
att nötas av eller behålla sin ”självständighet”. De utstående fibrerna kan antingen finnas 
från första början genom varans konstruktion eller uppstå genom fiberglidning vid 
mekanisk bearbetning. Nötningen på en textilvara kan till exempel både frambringa de 
utstående fiber ändarna och orsaka själva noppbildningen. Noppbildning 
uppträder främst hos textilier som helt eller delvis består av -18- syntetfibrer. Det beror 
dels på att de glatta syntetfibrerna lätt glider ut på ytan och dels på att de genom sin 
stryka istället bildar noppor med grannfibrerna istället för att nötas av.  
Beroende på textilvarans konstruktion kan noppor bildas, detta skall dock inte anses 
vara en reklamation. 
 
Noppning från främmande fibrer 
 
Det kan hända att noppliknande tillstånd uppstår som inte beror på möbeltextilen. De 
kommer då från andra material som textilen varit i kontakt med. Det kan till exempel 
vara från kläder eller en filt som fäller mycket fibrer. Denna typ av noppning uppstår 
när materialet innehåller syntetiska fibrer, och ofta i kombination med statisk 
elektricitet. Statisk elektricitet drar till sig damm och partiklar som fäster sig i textilen 
och kan orsaka dessa ”noppliknande” tillstånd. Detta kan helt eller delvis bero på för 
låg luftfuktighet och problemet är störst under vinterhalvåret då man gärna stänger igen 
och kanske höjer värmen. Använd gärna en luftfuktare då det förebygger problemet.  
Att en textilvara kan noppa sig skall inte anses vara en reklamation. Det finns 
produkter att köpa för att motverka noppbildning samt statisk elektricitet, finns även 
noppmaskin som är gjord att ta bord dina noppor lätt -  fråga din möbelhandlare. 
 
Vid Noppor  
 
Om noppor uppstått, använd en noppmaskin och behandla därefter tyget med en 
textilimpregnering. 
 
 

Det är viktigt att bruksanvisning/skötselråden följs för att garantin skall gälla! 

 
 
Har ni några frågor eller funderingar kring skötseln av er möbel kontakta oss 
gärna så ska vi se om vi kan hjälpa er. 
 
Öhmans Möbler 
Wedavägen 18 
 
08-55060315 
 
ohmansmobler@hotmail.com   
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