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Vlekkentafel voor alledaagse vlekkenveroorzakende stoffen 

Wanneer de onderstaande middelen direct van de vloerbedekking worden verwijderd, treedt er geen vlekvorming op. 

Vlekken kunnen pas ontstaan wanneer de middelen zijn opgedroogd. Behandeling van een vlek kan leiden tot een lichte 

plek op de vloerbedekking. Deze wordt verregaand verholpen door daarna een onderhoudsbehandeling uit te voeren, 

bijv. met een dweilmiddel waarvan de concentratie is verhoogd. Afhankelijk van het aantal en de grootte van de vlekken 

kan het na de vlekverwijdering zinvol zijn een basisreiniging en daarna onderhoudsbehandeling uit te voeren om de vloer 

weer een uniform aanzicht te geven. Gebruik hiervoor de speciaalreinigers volgens de gebruiksaanwijzing op het 

Technische informatieblad. De inwerktijd moeten worden aangepast aan de ouderdom van de vlek en de intensiteit 

ervan. Bij behandeling van grotere oppervlakken kan er stankoverlast ontstaan. 

Soort vlek Reinigingsmiddel Verwijdering 

Bloed Verdund basisreinigingsmiddel 

 

 

Middel voor de verwijdering van bloed, bijv. Neodisher MA 
 

Laat het basisreinigingsmiddel 10-15 minuten inwerken en 

reinig het daarna met een rode pad of een zachte borstel. 

 
 

Braaksel, pus Verdund basisreinigingsmiddel  Laat het basisreinigingsmiddel 10-15 minuten inwerken en 

reinig het daarna met een rode pad of een zachte borstel. 

Koffie, thee 

 

Dr. Beckmann Vlekkenduivel Fruit en Dranken 

 

 

Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Speciaalreiniger TAM** 

Strooi het product over de vlek en spuit er wat water op.  

Inwerktijd: ca. 1-2 uur. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

Vruchtensap Dismozon pur  

 

 

 

Apesin AP 100 

 

 

 

Speciaalreiniger TAM** 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

Contactlijm Nagellakremover, universele verdunner Wrijf met een schone en vochtige doek. 

Roest Roestverwijderaar 

 

 

 

Sanitairreiniger op basis van fosforzuur 

Breng de vlekverwijderaar aan en laat ongeveer 10 minuten 

inwerken. Wrijf het product vervolgens in met een schone 

doek. Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast 

ontstaan. 

 

Breng de vlekverwijderaar aan en laat ongeveer 10 minuten 

inwerken. Wrijf het product vervolgens in met een schone 

doek. Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast 

ontstaan. 
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Soort vlek Reinigingsmiddel Verwijdering 

Rode wijn Dr. Beckmann Vlekkenduivel Fruit en Dranken 

 

Dismozon pur 

Inwerktijd: ca. 30 - 60 minuten. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

Schoenstrepen, schoenpoets, teer 

 

Reinigingsvloeistof op benzinebasis 

 

Spuitfles met vlekverwijderaar, bijv. Elatex 

Opspuiten en na een korte inwerktijd, verwijderen met een 

schone doek. 

 

Opspuiten en na een korte inwerktijd, verwijderen met een 

schone doek. 

Kauwgom Multifunctionele spray WD 40 Laat ca. 10 minuten inwerken en verwijder de 

kauwgomvlekken met een houten spatel. 

Balpeninkt en reguliere inkt, 

markeerstift, potlood 

PepEx Opspuiten en na een korte inwerktijd, verwijderen met een 

schone doek. Zie de gebruiksaanwijzing. 

Stempelinkt Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 10 minuten. 

Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische informatieblad. 

Bij behandeling van grote vlakken kan stankoverlast ontstaan. 

Afzetting van calciumcarbonaat Sanitairreiniger op basis van fosforzuur 

 

 

 

Citroenzuur 

Breng de vlekverwijderaar aan en laat ongeveer 10 minuten 

inwerken. Wrijf vervolgens in met een schone doek, een rode 

pad of een zachte borstel. Bij behandeling van grote vlakken 

kan stankoverlast ontstaan. 

 

Breng de vlekverwijderaar aan en laat ongeveer 10 minuten 

inwerken. Wrijf vervolgens in met een schone doek, een rode 

pad of een zachte borstel. Bij behandeling van grote vlakken 

kan stankoverlast ontstaan. 

Resten van sigaretten Dismozon pur 

 

 

 

Apesin AP 100 

Inwerktijd: ca. 30 minuten. Er kan een bruine schaduw 

achterblijven. Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische 

informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan 

stankoverlast ontstaan. 

 

Inwerktijd: ca. 30 minuten. Er kan een bruine schaduw 

achterblijven. Zie de gebruiksaanwijzing op het Technische 

informatieblad. Bij behandeling van grote vlakken kan stanko-

verlast ontstaan. 

**  Bron speciaalreiniger TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5, 76185 Karlsruhe, Duitsland www.carlroth.com  

 Comp. A: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1  

 Comp. B: https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1  

 

 

http://www.carlroth.com/
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1
https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1

