
RENGÖRINGSGUIDE
PERMABLOK

Tänk på att alla konstläder bör rengöras med jämna mellanrum för att behålla utseende och 
förhindra smutsansamlingar. Ju snabbare man är på att torka bort eventuella fläckar desto 
mindre är risken för permanenta fläckar. 

! Starka rengöringsmedel, tvättmedel, xylenebaserade lösningar, aceton och keton kan orsaka 
omedelbara skador och bidrar till en försämring av materialet. Sådan användning görs helt på 
egen risk.

Daglig rengöring och underhåll

Steg 1. Rengör ytan med en mjuk trasa och en blandning av 10 % såpa (PH-neutral), 90 % varmt 
vatten. 

Steg 2. Torka bort överflödet med en ren fuktad vit trasa. 

Steg 3. Torka av ytan.

Bli av med fläckar med en av följande metoder

Metod 1 Kaffe, juice, rödvin, såser, choklad, fett, kritor och solskyddslotion

Metod 2 Smink

Metod 3 Blod, urin, avföring

Metod 4 Alla andra tuffare fläckar

METOD 1: Avlägsna överflödiga fläckar med en fuktig vit trasa eller mjuk borste. Rengör med en 
blandning av 1 del PH-neutral såpa och 9 delar vatten (1:9). Torka bort överflödet med en ren, fuktad 
vit trasa och eftertorka med en torr trasa. 

METOD 2: Använd PH-neutral såpa direkt på fläcken. Torka med en ren, fuktad vit trasa och eftertorka 
med en torr trasa. 

METOD 3: Använd en blandning av 1 del isopropanol och 1 del vatten (1:1). Torka noggrannt med 
vatten och eftertorka med en torr trasa.

METOD 4: Använd en blandning av 1 del hushållsblekmedel (5 %) och 9 delar vatten (1:9). Torka nog-
grannt med vatten och eftertorka med en torr trasa.

NOTERA: Använd en mjuk, vit bomullstrasa med det rekommenderade rengöringsmedlet ovan och gnugga
fläcken med en cirkelrörelse 10 gånger. Klappa torrt med en torr vit trasa och kontrollera
resultatet. Använd inte stålull, borstar eller slipsvampar, de orsakar permanent skada på väven. 
 
Metoderna 2-4 rekommenderas ej för daglig rengöring.
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