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Af Lykke Wiborg Christensen

Vi kender det alle: Et 
øjebliks uopmærksomhed og 
pludselig vælter koppen med 
kaffe, eller ketchup-flasken, 
der er blevet lidt tilstoppet 
sprøjter pludselig det røde 
stads ud over skjorten. 

Eller hvad med stegepan-
den, der stænker fedt på 
tøjet, mens forklædet hænger 

ubrugt på sin knage. Og så 
står man dér med en plet på 
tøjet eller sofaen, der ikke lige 
er til at få af. 

For hvordan er det nu? Skal 
kaffe fjernes med kartof-
felmel, eller koldt vand eller 
noget tredje. Og hvad med 
ketchup, fedt, avocado og alle 
de andre ting, der fra tid til 
anden kommer på afveje og 
rammer tøj, møbler og tæp-

per. 
Med denne guide, får du et 

effektiv våben mod pletterne. 
Sammen med regørings-
eksperten Michael René 
fra Professionshøjskolen 
Metropol fortæller vi, hvordan 
du mest effektivt får bugt med 
pletterne i hverdagen. Og vi 
tester de mest udbredte plet-
fjerningsmidler på markedet.

Pletter og deres værste fjender
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Værd at vide om pletfjerning
Uanset hvad du har spildt, 

så start med at skrabe el-
ler suge mest muligt af det 
spildte op med en kniv eller 
med køkkenrulle. Lad være 
med at gnide på pletten, så 
får du bare det spildte til at 
trænge mere ind i stoffet, og 
det bliver vanskeligere at få af. 

Behandl pletten så hurtigt 
som muligt. Alternativt hold 
den fugtig, så er den lettere at 
fjerne. Er pletten først tørret 
ind, så fugt den, inden du 
begynder at behandle den.

Vær opmærksom på ikke at 
overdosere rengøringsmiddel, 
for det minimerer effekten af 
rengøringsmidlet. Når der er 
for meget sæbe, sker der en 
reaktion, der gør de aktive 

sæbestoffer mindre aktive. 
Følg derfor altid vejledningen 
på emballagen omhyggeligt. 
Husk altid at skylle efter 
med rent koldt vand så al 
snavs og sæbe bliver skyllet 
af. Stof med sæberester i er 
mere modtageligt over for nyt 
snavs.

Brug skummet
Til mange pletter på gulvtæp-
per og møbelbetræk bruges 
skummet fra en sæbeopløs-
ning til at rengøre og opløse 
pletten med. Fordelen ved kun 
at anvende skummet er, at så 
tørrer tæpper og møbler hur-
tigere efter endt rengøring. På 
den måde minimeres risikoen 
for at møblet eller tæppet 

kommer til at lugte jordslået.
Hvis pletten ikke går væk 

første gang, så gentag hele 
processen med pletfjerning og 
efterfølgende vask indtil plet-
ten er helt væk.

Der findes rigtig mange 
forskellige materialer, og ikke 
alle kan tåle syre og andre 
skrappe sager. Afprøv derfor 
altid pletfjerningsmetoden 
på et ikke synligt sted på 
materialet for at se, om der 
forekommer en misfarvning. 
Først bagefter påbegyndes 
den egentlige behandling af 
pletten med det testede mid-
del. Husk at silke og andre 
fine stoftyper ikke kan tåle 
syre.
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PLUS’ rengøringsekspert:
Guiden er lavet i samarbejde med Michael René, der er levnedsmiddelkandidat og lektor
på Professionshøjskolen Metropol og CPH Business. Han underviser i hygiejne, fødevarekemi og 
statistik. Han har skrevet bogen ’Håndbog i praktisk hjælp’(Munksgaard), der er et opslagsværk til 
den daglige rengøring, køkkenhygiejne og kamp mod pletter.. 

Håndbog i praktisk hjælp
Køb bogen til særpris kr. 98,- inkl. forsendelse (normalpris 130,-). Bestil 
senest 31. maj 2013. Send en mail til forlaget@munksgaard.dk, skriv ”Hånd-
bog i praktisk hjælp særtilbud” i emnefeltet og husk at skrive navn og adres-
se, så sender de bogen til dig. Efter 31. maj. 2013 kan bogen købes på http://
www.g.dk/bog/haandbog-i-praktisk-hjaelp-michael-rené_9788762810235# 
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Afføring

På tøj: Afføring på tøj fjernes 
nemt med koncentreret opva-
skemiddel, som gnides ind i 
pletten. Lad det ligge i 5-6 timer 
og skyl derefter sæben af, inden 
du vasker tøjet alene i vaskema-
skinen.

På møbler og tæpper:
Afføring på møbler og gulvtæp-
per fjernes med eddikesyre eller 
husholdningseddike. Gør en balje 
klar med ¼ liter varmt vand og 
tilsæt ¼ liter eddikesyre. Tilsæt 
som hovedregel altid syre sidst. 
Gennemvæd pletterne med 
afføring med opløsningen af ed-
dikesyre. Lad det stå i blød i 10-15 
minutter. Tør væsken af med en 
fugtig klud efterfulgt af aftørring 
med en tør klud. Lad det tørre 

og vask møblet eller gulvtæppet 
med varmt vand og velduftende 
opvaskemiddel.

 Brug gummihandsker.

 

Avocado

På tøj: Fugt tøjet og kom lidt opva-
skemiddel på pletten og gnid det 
ind i tøjet. Lad det ligge i 5-6 timer. 
Skyl pletten af og vask tøjet 
efter vaskeanvisningen. Gentag 
behandlingen hvis pletten ikke 
er væk.

På møbler og gulvtæpper: 
Pletter med avocado fjernes 
nemt fra møbler og gulvtæpper. 
Kom ca. ¼ til ½ dl.  opvaskemid-
del i en plastikspand og tilsæt 1 
liter varmt vand og pisk sæben 
med et piskeris, så det skummer 

meget. Tag en blød svamp og 
fordel og skrub al skummet fra 
sæbeopløsningen på pletterne. 
Lad det virke i 10 minutter og 
vask sæbe af med en våd klud. 
Sørg for at få al sæben ud af stof-
fet. Gentag behandlingen indtil 
pletterne er væk.
 

Baked beans (bønner):

På tøj, møbler og gulvtæpper:
Fugt tøjet og kom lidt opvaske-
middel på pletten og gnid det 
ind i tøjet. Lad det stå i blød i 5-6 
timer. Skyl pletten af og vask 
tøjet efter vaskeanvisningen. 
Hvis der er en skjold, dup pletten 
med en blanding af lidt vand og 1 
spsk salmiakspiritus (8%), skyl 
pletten grundigt i rindende koldt 
vand. Gentag behandlingen, hvis 
pletten ikke er væk.

A til Å
PLETFJERNING FRA
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Blod

Friske blodpletter: Friske blod-
pletter og til dels visse indtør-
rede pletter fjernes i rigelige 
mængder af koldt vand. Skyl 
blodpletten under rindende koldt 
vand og skrub med en svamp. 
Bemærk brug aldrig varmt vand, 
da det får farven til at binde sig til 
stoffet, så pletten ikke længere 
kan vaskes af.

Indtørrede blodpletter: Indtørrede 
pletter af blod på tøj, stof, fliser, 
plastik og glasfiber fjernes ved 
brug af en 10 % oxalsyreopløs-
ning. (Om oxalsyreblanding se 
side 16-17.)

 
Deodorant   

På tøj: Pletter med deodorant 
fjernes let fra tøj med eddikesy-
re. Gør en balje klar med 4 spsk. 
varmt vand og tilsæt 1 spsk. 
eddikesyre. Dup skjolderne og 
pletterne med deodorant i op-
løsningen med eddikesyre. Lad 
det stå i 10-15 minutter. Skyl tøjet 
i koldt vand og vask tøjet efter 
anbefalingerne på vaskeanvis-
ningerne. Gentag behandlingen 
til pletterne er væk.

Brug gummihandsker og 
hæld syren i vandet og 

ikke omvendt. 

Fastbrændte  
sorte madrester

Nye pletter: Friske fastbrændte 
sorte pletter på komfur, ovn, 
ovnfaste fade, plader, riste o. lign. 
kan enkelt og billigt fjernes med 
brun sæbe. Påfør et tykt lag brun 
sæbe på pletterne med en klud 
eller engangssvamp og skrub 

indtil pletterne er opløst og skyl 
efter med koldt vand. 

Gamle pletter: På gamle fast-
brændte pletter, som har været 
en tur i ovnen mange gange, 
smørrer man en godt lag brun 
sæbe på og tildækker bagepla-
den eller det ovnfaste fad med 
husholdningsfilm. Lad det stå i 
op til et døgns tid. Efterfølgende 
skylles sæben af med koldt vand 
og en svamp. 

Brug gummihandsker, 
da brun sæbe er stærk 

ætsende.

Fedt

På tøj: Pletter med fedt fjernes 
nemt fra tøj. Gnid lidt koncentre-
ret opvaskemiddel ind i pletten 
og lad tøjet ligge i 5-6 timer. Skyl 
sæben af i koldt vand og vask 
tøjet efter anbefalingerne på 
vaskeanvisningerne.

På møbler og tæpper: På møbler 
og gulvtæpper fjernes fedtplet-
ter med rensebenzin. Fjern 
først mest muligt af pletterne 
ved at duppe forsigtigt med 
køkkenrulle. Rensebenzin kan 
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ødelægge visse materialer, så 
test materialet på et ubetydeligt 
sted, inden du forsøger på selve 
pletten. Kom rensebenzin på 
en klud eller svamp, og skrub 
på pletterne. Lad det virke 10 
minutter. Vask efter med en våd 
klud i rigelige mængder vand (så 
meget som muligt).

Brug handsker af nitril-
gummi.

Kaffe

På tøj, møbler og gulvtæpper:
Kaffepletter på tøj, møbler og 
gulvtæpper fjernes med glycerin 
og sæbe. Kom lidt glycerin på 
en klud eller en blød svamp og 
skrub på kaffepletterne. Lad 

det ligge i blød natten over. Er 
det kaffepletter på tøj, vaskes 
tøjet efter anbefalingerne på 
vaskeanvisningerne. Er der tale 
om kaffepletter på møbler eller 
gulvtæpper vaskes pletterne 
med opvaskemiddel. Kom en 
¼ til ½ dl opvaskemiddel i en 
plastik spand og tilsæt 1 liter 
varmt vand. Pisk sæben med et 
piskeris, så det skummer meget. 
Tag en blød svamp og fordel og 
skrub al skummet fra sæbeop-
løsningen på pletterne. Lad det 
virke 10 minutter og vask det af 
med en klud og rigelige mæng-
der koldt vand. Gentag behand-
lingen indtil pletterne er væk.

Kaffepletter på ting: Kaffepletter 
på kaffekoppen, kaffekanden, 
køkkenvasken o. lign. fjernes 
med bagepulver. 
Tilsæt en teskefuld bagepulver 
på de kraftige brunfarvninger og 
skrub med varmt vand med en 
fugtig svamp eller børste. Vask 
efter med varmt vand og sæbe 
og skyl efter med koldt vand. 
Gentag behandlingen indtil plet-
terne er væk.
Er pletterne svære at få opløst, 
så anvend en stor spiseske-
fuld bagepulver til en halv liter 
kogende vand og lad emnet 
med plettet stå i blød i opløsnin-
gen i en times tid. Skrub med 
en svamp eller børste. Vask 
efterfølgende kanden, koppen 
eller vasken med varmt vand 
og sæbe og skyl efter med koldt 
vand. Gentag behandlingen indtil 
pletterne er væk.

Kakao, chokoladedrikke 
og is

På tøj: Fjernes med glycerin 
og sæbe. Kom lidt glycerin på 
en klud eller en blød svamp og 
skrub på pletterne. Lad det ligge i 
blød natten over. Er det pletter på 
tøj vaskes tøjet efter anbefalin-
gerne på vaskeanvisningerne.
 
På møbler og gulvtæpper: Er 
der tale om svære pletter på 
møbler eller gulvtæpper vaskes 
pletterne med en bomuldsklud 
vredet op i lugtfri petroleum eller 
lampeolie. Vær opmærksom på, 
at skumgummi bag på tæppet 
kan blive opløst af rensevæsken. 
Eventuel restfarve kan fjernes 
med en klud fugtet i lidt hushold-
ningssprit. Gentag behandlingen, 
indtil pletterne er væk.
Anvend væsken et ventileret 
sted og undgå indånding af 
dampe. Opbevar opløsningen 
i en tæt lukket beholder og util-
gængeligt for børn. Vær opmærk-
som på at opløsningsmidler som 
petroleum og lampeolie er meget 
brandfarligt. 

PLETFJERNING FRA A TIL Å
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Karry

På tøj: Dryp glycerin på pletten 
og lad det virke natten over. Kom 
opvaskemiddel på pletten og lad 
det ligge i 5-6 timer. Skyl sæben 
af og vask pletten efter vaskean-
visningen.

På møbler og gulvtæpper: Kom 
salmiakspiritus (8%) på pletten 
og sug det op med køkkenrulle 
eller en klud. Vask herefter stof-
fet med en fugtig klud.

Anvend opløsningen et 
ventileret sted og undgå 

indånding af dampe.

Ketchup

På tøj, møbler og gulvtæpper:
Fugt tøjet og kom lidt opvaske-
middel på pletten og gnid det ind 
i tøjet, møblet eller sofaen. Lad 
det virke i 5-6 timer. Skyl pletten 
af og vask pletten efter vaskean-
visningen. Hvis der er en skjold, 
så dup pletten med en blanding 
af 1 spsk. salmiakspiritus (8%), 
og vask pletten grundigt med en 
klud og koldt vand.

Klistermærker

På stof og ting: Rester af klister-
mærker fjernes med rense-
benzin. Vask pletten af med 
rensebenzin og lad produktet 
dampe af et ventileret sted. Vask 
efter med vand og sæbe og skyl 
efter med koldt vand. Gentag 
behandlingen indtil pletterne er 
væk.
Tilsæt indledningsvis renseben-
zin et sted, hvor det ikke betyder 
noget, for at sikre at materialet 
med pletterne kan tåle opløs-
ningen. 

Rensebenzin er meget 
brandfarligt. Brug 

handsker af nitrilgummi.  Anvend 
opløsningen et ventileret sted og 
undgå indånding af dampe.

Lak

På møbler: Hvide varmepletter 
på et lakeret bord fjernes med 
99 % isopropylalkohol (99 % 
isopropanol) eller koncentreret 
denatureret sprit. Vask pletterne 
af med den ovenfor valgte opløs-
ning, lad bordet dampe af. Vask 
efterfølgende bordet med vand 
og sæbe og skyl efter med koldt 

vand. Gentag behandlingen indtil 
pletterne er væk.
Tilsæt indledningsvis opløsnin-
gen et sted, hvor det ikke betyder 
noget, for at sikre at materialet 
med pletterne kan tåle opløsnin-
gen af alkohol eller sprit. 

Brug opløsningen et 
ventileret sted og undgå 

indånding af dampe. 

Lim

De fleste pletter af lim kan fjer-
nes med acetone. Hæld acetone 
på pletten og dub forsigtigt med 
køkkenrulle og lad det stå og 
arbejde i 5-10 minutter. Lad være 
med at gnide på pletten for, så 
gøres pletten endnu værre. Sug 
væsken op med lidt køkkenrulle. 
Gentag behandlingen indtil plet-
terne er væk.
Acetone kan ødelægge visse 
materialer, afprøv derfor altid 
acetone på et ubetydeligt sted 
inden den aktuelle pletfjerning 
påbegyndes. Acetone må aldrig 
anvendes på acryl eller nylon, 
læs altid vejledningen på embal-
lagen inden anvendelse.

Acetone er brandfarligt, 
og man skal bruge be-

skyttelseshandsker af butyl-
gummi.
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Mascara

På tøj: Pletter med mascara fjer-
nes nemt fra tøj. Sæt pletterne i 
blød i koncentreret opvaskemid-
del og fordel opvaskemidlet med 
en blød svamp, og lad tøjet ligge 
i 5-6 timer. Skyl sæben af i koldt 
vand, og vask tøjet efter anbefa-
lingerne på vaskeanvisningerne.

På møbler og gulvtæpper: Pletter 
med mascara fjernes nemt 
fra møbler og gulvtæpper med 
rensebenzin. Fjern først mest 
muligt af pletterne ved at duppe 
forsigtigt med køkkenrulle. Kom 
rense benzin på en klud eller 
svamp, luk emballagen og skrub 
på pletterne. Lad det virke 10 mi-
nutter og skyl efter med rigelige 
mængder koldt vand. Gentag 
behandlingen, indtil pletterne er 
væk.

Rensebenzin er me-
get brandfarligt. Brug 

handsker af nitrilgummi.  Anvend 
opløsningen et ventileret sted og 
undgå indånding af dampe.

Mudder

På tøj: Fugt pletten med vand og 
gnid pletten ind I opvaskemiddel 
og lad sæben arbejde 20 minut-
ter. Gentag fugtning med rent 
vand og opvaskemiddel, hvis der 
stadig er meget mudder på tøjet 
og lad tøjet tørre.
Afslut behandlingen ved at gnide 
opvaskemiddel på pletten og 
vask tøjet efter vaskeanvisnin-
gerne med vaskesæbe, der kan 
hjælpe med at fjerne pletter i 
vaskemaskinen.

Opkast

Farvet tøj: Tøjet skylles nænsomt 
i vand for at få al opkast skyllet 
af. Pas på ikke at få smurt opkast 
ud over arealer på tøjet, der ikke 
er plettet.
Vask tøjet efter anbefalingerne 
på vaskeanvisningerne med et 
vaskemiddel med enzymer og 
ved så høj en temperatur, som 
tøjet kan tåle.

Hvidt tøj: Tøjet skylles nænsomt 
i vand for at få al opkast skyllet 
af. Pas på ikke at få smurt opkast 
ud på de dele af tøjet, der ikke er 
plettet. Vask tøjet alene i vaske-
maskinen efter anbefalingerne 
på vaskeanvisningerne med 
et blegende vaskemiddel med 
enzymer og ved så høj tempe-
ratur som tøjet kan tåle. Gentag 
behandlingen, indtil pletterne er 
væk.

Tøj af uld eller silke: Tøjet skylles 
nænsomt af i vand for at få al 
opkast skyllet af. Pas på ikke at 
få smurt opkast ud over arealer 
på tøjet, der ikke er plettet. Vask 
tøjet alene i vaskemaskinen efter 
anbefalingerne på vaskeanvis-
ningerne med et vaskemiddel til 
uld eller silke. Gentag behandlin-
gen, indtil pletterne er væk.
 
Svære pletter: Hvis pletterne 
med opkast er genstridige eller 
svære at fjerne, så anvendes 
salmiakspiritus. Er pletterne tør-
ret ind fjernes mest muligt med 
en negle- eller en opvaskebørste. 
Bland 5 dl vand med 1 dl. salmi-
akspiritus (8 %). Skrub grundigt 
på pletterne med opkast med 
en klud, og skyl efter med koldt 
vand. Gentag behandlingen, 
indtil pletterne er væk. Hvis der 
anvendes 3 dobbelt salmiak-
spiritus skal der kun tilsættes 
1/3 dl 3-dobbelt salmiakspiritus 
til 1 liter vand. Vask tøjet alene i 
vaskemaskinen efter anbefalin-
gerne på vaskeanvisningerne. 
Gentag behandlingen indtil plet-
terne er væk.

Brug gummihandsker og 
luft ud.

 

PLETFJERNING FRA A TIL Å
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Pudder

På tøj: Pudder fjernes nemt fra 
tøj med opvaskemiddel eller 
husholdningssprit. Sæt pletterne 
i blød i koncentreret opvaske-
middel og fordel opvaskemidlet 
med en blød svamp og lad tøjet 
ligge i 5-6 timer. Skyl sæben af i 
koldt vand og vask tøjet alene i 
vaskemaskinen efter anbefalin-
gerne på vaskeanvisningerne. 
Er ovenstående ikke nok, kan 
pletterne med pudder fjernes 
med husholdningssprit. Tilsæt 
indledningsvis opløsningen 
et sted, hvor det ikke betyder 
noget, for at sikre at materialet 
med pletterne kan tåle opløsnin-
gen Dup pletterne med en blød 
børste eller tandbørste tilsat lidt 
husholdningssprit og skyl efter 
med koldt vand. Gentag behand-
lingen indtil pletterne er væk.

Rust
  
På tøj, fliser m.m.: Rust på tøj, 
fliser eller andet fjernes med 
citron- eller appelsinsaft. Tilsæt 
nogle stænk citron- eller ap-
pelsinsaft på en klud eller en 
nylongrydesvamp og gnid eller 
skrub for at fjerne rustpletterne. 
Gentag behandlingen, indtil plet-
terne er væk. 

Rødbedesaft:

På tøj: Pletten går af i vask ved 
95 grader især på tøj, der kan 
vaskes med et vaskemiddel, der 
indeholder et blegemiddel. Hvis 
tøjet ikke tåler høj temperatur så 
fugt tøjet og kom lidt opvaske-
middel på pletten og gnid det ind i 
tøjet. Lad det stå i blød i 5-6 timer. 
Skyl pletten af, og vask pletten 
efter vaskeanvisningen. Gentag 
behandlingen, hvis pletten ikke 
er væk.
Pletten kan også bleges med 
10 % oxalsyre-opløsning, men 
vær opmærksom på at oxalsyre 
bleger stoffet. Skyl efter med 
koldt vand og vask tøjet efter 
vaskeanvisningen. (Om 10 % 
oxalsyre-opløsning se side 16-17)

På møbler og gulvtæpper: Brug 
en klud eller køkkenrulle til at 
suge så meget af pletten op uden 
at gnide for meget. Dup pletten 
med lunkent vand på en fugtig 
klud eller blød børste og fortsæt 
til du ikke kan fjerne mere farve. 
En rødbedeplet på et lyst møbel-
betræk eller gulvtæppe kan være 
svært at fjerne helt. Hvis der er 
tale om et meget lyst eller hvidt 
betræk eller tæppe, kan pletten 
bleges med en 3 % opløsning af 
brintoverilte, der bleger stoffet.

 
Sennep

På tøj: Sennep på tøj sættes i 
blød i koncentreret opvaskemid-
del. Fordel opvaskemidlet med 
en blød svamp, og lad tøjet ligge 
i 5-6 timer. Skyl sæben af i koldt 
vand, og vask tøjet alene i vaske-
maskinen efter anbefalingerne 
på vaskeanvisningerne.

På møbler og gulvtæpper: 
Sennep på gulvtæpper og 
møbelbetræk. Lav en opløsning 
af opvaskemiddel, og pisk op-
løsningen så det skummer. Kom 
skummet på sennepspletten og 
gnub på pletten. Tør efter med en 
klud vredet op i rent vand.
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Stearin

På tøj: Skrab eller bræk så meget 
stearin af som muligt. Smelt 
resten af stearinen med en hår-
tørrer. Hold afstand til stoffet, da 
flere stoftyper brunfarves, når 
de opvarmes for meget. Dup det 
smeltede stearin op på et stykke 
køkkenrulle. Fortsæt indtil al 
stearinen er forsvundet. Den re-
sterende fedtplet forsvinder ved 
at vaske ved temperaturer over 
60 grader i en vaskemaskine, 
hvis tøjet ikke tåler 60 grader 
eller derover, så fugt pletten med 
varmt vand og opvaskemiddel 

og lad det stå i blød i 4-6 timer. 
Vask derefter stoffet i vaskema-
skinen med opvaskesæbe ved 
30 eller 40 grader alt afhængig, 
hvilken temperatur det pågæl-
dende stof kan tåle.
 
På gulvtæpper og møbelbetræk: 
Skrab eller bræk så meget 
stearin af som muligt. Smelt 
resten af stearinen med en 
hårtørrer. Hold afstand til stoffet, 
da flere stoftyper brunfarves, 
når de opvarmes for meget. 
Dup det smeltede stearin op på 
et stykke køkkenrulle. Fortsæt 
indtil al stearinen er forsvundet. 

Den tilbageværende fedtplet fra 
stearinen kan fjernes med en 
bomuldsklud vredet op i lugtfri 
petroleum eller lampeolie. Vær 
opmærksom på at skumgummi 
bag på tæppet kan blive opløst 
af rensevæsken. Eventuel rest-
farve kan fjernes med en klud 
fugtet i lidt husholdningssprit. 

Brug rensevæsken og 
sprit med omhu. Anvend 

opløsningen et ventileret sted 
og undgå indånding af dampe. 
Opløsningsmidlet er meget 
brandfarligt.
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Sved

Tøj der tåler kogevask: Kan tøjet 
tåle kogevask så hæld en skefuld 
vaskemiddel i en spand og 
tilsæt 2 liter varmt vand. Gnub 
vaskesæben ind i tøjet og lad det 
sidde og arbejde 30 minutter. 
Vask tøjet i vaskemaskine tilsat 
vaskemiddel ved 90 eller 95 
grader. Gentag behandlingen til 
pletterne er væk.

Sart tøj: Kan tøjet ikke tåle koge-
vask eller virker ovenstående 
ikke, kan svedlugt og de fleste 
svedpletter fjernes med eddike-
syre eller husholdningseddike. 
Gør en balje klar med ¼ liter 
varmt vand og tilsæt ¼ l eddike-
syre. Gennemvæd svedpletterne 
med opløsningen af eddikesyre. 
Lad det stå i blød i 10-15 minutter. 

Skyl tøjet i koldt vand og vask 
tøjet efter anbefalingerne på 
vaskeanvisningerne. Gentag be-
handlingen til pletterne er væk.

Brug  
gummihandsker. 

Alternativt kan anvendes 
salmiakspiritus. Tilsæt 1 spsk. 
salmiakspiritus (8 %) til 0,5 liter 
varmt vand og læg tøjet i blød et 
par timer. Skyl tøjet i koldt vand 
og vask tøjet efter anbefalin-
gerne på vaskeanvisningerne. 
Gentag behandlingen til plet-
terne er væk.

Brug gummihandsker. 
Salmiakspiritus er stærkt 

ætsende. Anvend opløsningen et 
ventileret sted og undgå indån-
ding af dampe. 

Tomat og tomatketchup

På tøj, møbler og ting: Ketchup-
pletter på linoleum, gryder, 
pander, service, skærebrætter, 
tøj, møbler og gulve fjernes med 
en koncentreret opløsning af 
opvaskemiddel. Vask pletterne 
med opvaskemiddel opløst i 
varmt vand og skyl efter med 
koldt vand. Gentag behandlingen 
indtil pletterne er væk.

Er pletterne indtørrede benyt da 
en opløsning af brun sæbe. Vask 
pletterne med brun sæbe opløst 
i varmt vand og skyl efter med 
koldt vand. Gentag behandlingen 
indtil pletterne er væk.

På trægulv: Hvis farven fra ket-
chuppen er trængt ned i revner 
i dit trægulv, så giv det i første 
omgang et forsøg med noget 
brun sæbe, hvis det ikke kan 
tage pletterne, så skal pletten 
slibes af med fx en rysterpudser. 
Vær opmærksom på, at når der 
anvendes brun sæbe på trægul-
vet, så skal det efterbehandles 
med en olie (fx linolie), da sæbe 
affedter overfladen af gulvet.

Brug altid gummihand-
sker. 
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Tusch (spritbaseret)

På tøj og møbler: Pletter af blæk 
fra kugle- og spritpenne fjernes 
ved brug af en koncentreret de-
natureret sprit eller en opløsning 
af 99 % Isopropylalkohol (99 % 
isopropanol). Denatureret sprit 
er den mest effektive løsning til 
at fjerne pletter af blæk fra kugle- 
eller spritpenne. Test først at 
materialet kan tåle spritten. Kom 
denatureret sprit på en klud og 
gnid på pletten og skyl efter med 
koldt vand. Gentag behandlingen 
indtil pletterne er væk.

Sprit er meget brandfar-
ligt. Anvend opløsningen 

et ventileret sted og undgå 
indånding af dampe.

Tusch (vandbaseret)

På tøj: Vandbaseret tusch fjer-
nes let fra tøj ved at vaske tøjet i 
vaskemaskinen efter anbefalin-
gerne på vaskeanvisningerne. 
Er pletterne stadig ikke fjernet 
anvendes salmiakspiritus (8 %).
Hæld 1,5 dl vand i en kop, tilsæt 
0,5 spiseske salmiakspiritus og 
fugt pletten på tøjet med opløs-
ningen af salmiakspiritus med 
en klud. Skyl tøjet i koldt vand og 
vask tøjet i vaskemaskinen efter 
anbefalingerne på vaskeanvis-
ningerne. Gentag behandlingen 
indtil pletterne er væk.

Brug gummihandsker. 
Anvend opløsningen et 

ventileret sted og undgå indån-
ding af dampe.

 
Æg 

På tøj: Fugt tøjet og kom lidt opva-
skemiddel på pletten og gnid 
det ind i tøjet. Lad det stå i blød i 
5-6 timer. Skyl pletten af og vask 
pletten efter vaskeanvisningen. 
Gentag behandlingen hvis plet-
ten ikke er væk.

PLETFJERNING FRA A TIL Å
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1. Rigtigt eller forkert:
Er en plet lettere at få af, 
hvis jeg lader den tørre?

Nej, lad så vidt muligt 
aldrig pletten tørre ud, 

da udtørring af pletten medfø-
rer et ekstra arbejdstrin, når
pletten skal fjernes. Så hold 
altid pletterne fugtige i rent 
vand indtil selve pletfjernin-
gen kan begynde.

Hvis der er spildt store 
mængder, så det kan betale 
sig at pletten samlet tørre ind 
og med fordel kan støvsuges 
før egentlig pletbehandling på-
begyndes. Alternativt kan der 
anvendes kartoffelmel til at 
suge støre voluminer af væske 
og efterfølgende støvsuges 
indtørret kartoffelmel og plet-
ter og derefter påbegyndes 
pletbehandling.

2. Rigtigt eller forkert:
Er det godt at bruge 
kartoffelmel på alle våde 
pletter?

Til dels, med det 
forbehold at kartof-

felmel egner sig bedst til at 
suge store mængder af væske. 
F.eks. hvis der er en kæmpe 
plet på et gulvtæppe, hvor 
det er svært at få fjernet al 
væsken, hvis nu hele kaffe-
kanden er væltet.

Kartoffelmel skal dog 
bruges med forsigtighed for 
det kan nemt gøre at væsken 
bliver gnubbet rigtig godt og 
grundigt ind i tæppet, fordi 
man gnider på det. Drys kar-
toffelmelet på, dup forsigtigt 
og lad det stå, støvsug meget 
grundigt, når det er tørt og 
påbegynd den anbefalede 
pletfjerning. Lad vær med 
at skrubbe eller gnubbe på 
melet.

Husk også at en god regel 
er altid at fjerne så meget af 
pletmaterialet evt. ved at skæ-
re og forsigtigt skrabe pletten 
af uden at tvære pletten ud på 
møblet eller tøjet.

3. Rigtigt eller forkert:
Binder salt farven, hvis 
man hælder salt på et 
plet?

Ja og nej, salte kan 
begge dele betinget af 

hvilken type salt der er tale 
om.

Men den almindelige hus-
holdningssalt øger ionstyrken 
af sæbeopløsningen og med-
fører at sæben virker mere 
effektivt og dermed ‘tager 
farven’.

Divalente saltioner, som 
f.eks. calciumioner fra hårdt 
vand ‘binder farven’.

Myter og fakta om pletfjerning
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Værd at vide om  
pletfjerningsmidler:

Opbevar altid rengørings-
midler og kemikalier i en tæt 

lukket beholder og helt utilgænge-
ligt for børn.

Oxalsyre
Oxalsyre 99/100% er et hvidt kry-
stallinsk granulat uden lugt. Ved 
en 10% oxalsyreopløsning hælder 
man 1 dl oxalsyre i en spand med 1 
liter vand. Tilsæt altid syre til sidst.
Bemærk at oxalsyre bleger meget. 
Derfor bør man altid bruge produk-
tet med forsigtighed og prøve på et 
’usynligt’ sted først.
Brug gummihandsker når du 
arbejder med oxalsyre og undgå at 
indånde dampene fra produktet.

Eddikesyre
Brug gummihandsker og tilsæt 
altid syre til sidst.

Brun sæbe
Brun sæbe er stærkt ætsende, 
hvilket fjerner al fedt fra huden og 
kan i værste fald medføre åbne 
sår. Brug altid gummihandsker ved 
håndtering af brun sæbe.

Rensebenzin
Rensebenzin er meget brand-
farligt, læs altid vejledningen på 
emballagen inden anvendelse.
Brug rensebenzin et ventileret 
sted og undgå indånding af dampe. 
Langvarig eller gentagen indånding 
af rensebenzin kan give skader på 
centralnervesystemet. Derfor an-
befales udluftning når der arbejdes 
med rensebenzin og brug så lidt 
rensebenzin som muligt. Der skal 
anvendes beskyttelseshandsker 

af nitrilgummi, når der arbejdes 
med rensebenzin.
Lad det anvendte køkkenrulle eller 
svamp o. lign. ligge og dampe af 
et ventileret sted utilgængeligt for 
børn og pak det i en lukket pose og 
smid det i skraldespanden. Læs i 
øvrigt vejledningen på emballagen.

Isopropylalkohol
Isopropylalkohol er meget brand-
farligt. 99 % Isopropylalkohol (99 
% isopropanol) i en tæt lukket 
beholder og utilgængeligt for børn.

Sprit
Sprit har mange navne: Koncentre-
ret denatureret sprit, denatureret 
sprit og husholdningssprit er alle 
ord for det samme.
Sprit er meget brandfarligt. 
Anvend opløsningen et ventileret 
sted og undgå indånding af dampe. 
Affaldshåndtering: Se emballagen 
eller spørg hos din forhandler.

Acetone
Acetone er brandbart og derfor 
meget brandfarlig, læs altid 
vejledningen på emballagen inden 
anvendelse.
Der anbefales udluftning, når der 
arbejdes med acetone og brug 
så lidt acetone som overhovedet 
muligt. Der skal anvendes beskyt-
telseshandsker af butylgummi, når 
der arbejdes med acetone.

Salmiakspiritus
Salmiakspiritus er stærkt ætsen-
de, hvilket fjerner al fedt fra huden 
og i værste fald kan medføre åbne 
sår.
Brug opløsningen et ventileret 
sted, undgå indånding af dampe og 
benyt gummihandsker.

Skrappe sager
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Her SKAL du bruge handsker:

Brun sæbe
Brug: Alm. husholdningshandsker i latexgummi 
eller andet gummi.

Rensebenzin
Brug: Handsker af nitrilgummi. Bruger du latex-
handsker trænger rensebenzinen igennem i løbet 
af to minutter.

Salmiakspiritus
Alm. husholdningshandsker i latexgummi eller 
andet gummi.

Oxalsyre, eddikesyre, citronsyre og 
andre syrer 
Alm. husholdningshandsker i latexgummi eller 
andet gummi.

Acetone
Brug handsker af butylgummi. Bruger du latex-
handsker trænger rensebenzinen igennem i løbet 
af to minutter.
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Af Lykke Wiborg Christensen

Trods smarte ord som 
‘enzym power’ og ‘oxi action’, 
der oser af effektivitet, så 
kunne de specielle pletfjerne-
re ikke hamle op med effekten 
af almindeligt koncentreret 
opvaskemiddel i B.T.s test af 
pletfjernere.

Syv forskellige typer 
pletfjernere fra kendte 
mærker som Vanish, Biotex 
og Tusindfryd fra Irma kunne 
ikke stå distancen over for 
et almindeligt koncentreret 
opvaskemiddel fra Brugsen. 
Opvaskemidlet scorede top-
karakteren 6. To at pletfjer-
ningsprodukterne klarede sig 
flot og fik karakteren 5. Og 
pletfjerneren fra Irma fik kun 
2 point. Resultatet af Irmas 
pletfjerner var faktisk det 
samme, som vi opnåede ved 
at vaske pletterne i vaskema-
skinen uden først at bruge af 
pletfjernere.

Michael René der er ren-

gøringsekspert og ansat som 
lektor på Professionshøjskolen 
Metropol er overrasket over, 
at opvaskemidlet klare sig så 
meget bedre end pletfjernene.

- Jeg har set før i tests, at 
pletfjernerne ikke klare sig så 
godt på alle pletter, som man 
kunne forvente. Men det er 
alligevel overraskende, at et 
opvaskemiddel klarer opgaven 
væsentlig bedre, siger Mi-
chael René.

Han fremhæver, at alle 
produkter fik lidt hjælp, fordi 
den endelige bedømmelse 
først blev givet, efter at stof-
stykkerne var blevet vasket i 

vaskemaskinen.
De pletter, der var blevet 

behandlet med opvaskemid-
del, var dog allerede væk 
inden vask i vaskmaskinen, 
hvor flere af pletfjernerne 
stadig havde pletter tilbage 
inden vask.

Michael René mener derfor, 
at det ofte bedre kan betale 
sig bare at bruge et opvaske-
middel.

- Forbrugeren har jo en for-
ventning om, at en pletfjerner 
kan klare alle pletter. Men 
det kan de ikke. Det er mere 
komplekst. Opvaskemiddel vil 
være godt til mange fødevare-
pletter, men der vil nok også 
være andre typer pletter, hvor 
pletfjernerne er bedst. De 
kan være gode til nogle helt 
specifikke ting.

Vi tester
 

VIRkER PLETFJERNINGsMIdLERNE?

B.T. har testet syv pletfjernere, og sammenlignet 
deres effekt med almindeligt koncentreret opvaske-
middel.  Opvaskemidlet vandt.
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Plet-testen er udført på 
to forskellige slags stoffer 
- begge lavet af 100 procent 
bomuld.
Det ene stof er hvidt lærred. 
Det andet stof har et farvet 
tryk med grønne elefanter. 
Denne stoftype er tættere 
vævet end det hvide lærred.

Aftenen inden testen har 
vi lavet pletter af rapsolie og 
pletter af ketchup, som så har 
fået lov til at tørre ind.

Pletfjerningsmidlerne er 
blevet brugt efter anvisnin-

gerne på produkterne. Hvor 
produkterne ikke selv angiver 
en klar dosering, har vi tilsat 
2 ml af produktet til hver type 
plet. De midler, der skal blan-
des op med vand, er blevet 
blandet op efter anvisning på 
produktet. To midler skulle 
bruges direkte i vaskemaski-
nen. Det har vi også gjort.

Herefter har vi vasket 
pletfjerningsmidlet af med 
koldt vand og vasket stofstyk-
kerne i en vaskemaskine ved 
30 grader.

For at have noget at sam-
menligne med, har vi lavet to 
testvask. En testvask, hvor 
pletterne ikke er blevet for-
behandlet og en, hvor vi har 
brugt almindeligt opvaskemid-
del som pletfjerner inden vask 
i vaskemaskinen.

Karaktergivning:
Produkterne har fået karak-
terer mellem 1 og 6, hvor 
6 er det bedste og 1 er det 
dårligste.

TEsT 

Sådan har vi gjort
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Vanish Oxi Action spray til møbler 
- 54,95 kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten kan ses meget svagt

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten er væk

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Da produktet er til møbler, er 
det ikke meningen at stoffet 
skal vaskes i vaskemaskinen 
bagefter. Produktet skal bare 
vaskes/tørres af. Vi kom dog 
stoffet i vaskemaskinen, men 
det ændrede ikke på resul-
tatet. Tre af pletterne var 
forsvundet inden vask, og den 
sidste kunne stadig ses meget 
svagt efter vask.

Vanish Oxi Action Gel - 54,95 kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten er væk

Hvidt lær-
red - ket-
chup-plet: 
Pletten 
er stadig 
tydeligt

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Efter forbehandlingen alene 
var der tydelige pletter på det 
hvide stof og svage pletter på 
stoffet med tryk på. Bruger-
vejledningen på produktet er 
ikke særlig let at forstå.

Vanish Oxi Action Pulver - 54,95 
kr.

Hvidt 
lærred  
-  rapsolie-
plet: Pletten 
kan stadig 
ses svagt

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten kan stadig ses svagt

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Produktet er beregnet til at 
putte direkte i vaskemaski-
nen, og pletterne er derfor 
i dette tilfælde ikke blevet 
forbehandlet. Brugervejled-
ningen på produktet er svær 
at forstå.

TEsT
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BioTex Enzym Power Spray - 49,95 
kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten kan ses meget svagt

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten kan ses meget svagt

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med 
tryk - ketchup-
plet: Pletten er 
væk
 
Efter forbehandlingen er det 
kun oliepletten på stoffet på 
de grønne elefanter, der er 
forsvundet. De andre pletter 
kan stadig ses svagt. Produk-
tet har en grundig trin for 
trin vejledning, som er let at 
forstå.

BioTex Pletspray - 39,95 kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten kan ses meget svagt

Hvidt lærred - ket-
chup-plet. Pletten er 
væk

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Efter forbehandlingen er 
rapsolie-pletten på det hvide 
lærred stadig tydelig. De tre 
andre pletter kan stadig svagt 
ses. Brugervejledningen er 
enkel og let at forstå.

Irmas Tusindfryd Pletfjerner 
pulver - 39,00 kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten er stadig tydelig

Hvidt lærred - ket-
chup-plet: Pletten 
er stadig tydelig

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Når pulveret opløses i vand, 
får det en grim grønlig, mud-
ret farve, som man ikke rigtig 
har lyst til at dryppe på sit 
tøj. Efter forbehandlingen er 
der stadig tydelige pletter på 
alle stofferne. På stoffet med 
tryk, er lidt mere af pletterne 
gået af.

TEsT 
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BioTex Enzym Power Pulver 
- 49,95 kr.

Hvidt lærred  
-  rapsolie-plet: 
Pletten er stadig 
tydelig

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten kan  ses svagt

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Produktet er beregnet til at 
putte direkte i vaskemaski-
nen, og pletterne er derfor 
i dette tilfælde ikke blevet 
forbehandlet. 

Coop Änglemark opvaskemiddel 
- 17,95 kr.

Hvidt lærred  -  rapsolie-plet: Plet-
ten er væk

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten er væk

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
Allerede efter forbehandlin-
gen er alle pletterne væk.

Almindelig maskinvask uden 
nogen forbehandling

Hvidt lærred  -  raps-
olie-plet: Pletten er 
stadig tydelig

Hvidt lærred - ketchup-plet: Plet-
ten er stadig tydelig

Bomuld med tryk - rapsolieplet: 
Pletten er væk

Bomuld med tryk - ketchup-plet: 
Pletten er væk
 
En almindelige maskinvask 
uden forbehandling kunne 
klare pletterne på stoffet med 
elefanterne på. Pletter som 
ikke alle pletfjernere magtede 
at fjerne, inden den alminde-
lige vask. Men for pletterne 
på det hvide lærredstof var en 
tur i vaskemaskinen ikke nok.

TEsT




