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4 WEG DIE VLEK!

Een vlek komt nooit gelegen. En het betekent altijd extra werk. Hoe lost u 
dit op met zo weinig mogelijk inspanning, tijd en geld? Dit boek helpt u 
daarbij.
In het eerste hoofdstuk vindt u allerlei algemene tips voor het verwijderen 
van vlekken. Die staan in verkorte vorm ook op de binnenfl ap. Als u die 
als bladwijzer gebruikt, heeft u ze steeds bij de hand. Verder krijgt u infor-
matie over de stoff en waarmee u te maken kunt krijgen, aangevuld met 
onmisbare adviezen voor uw persoonlijke bescherming.
Ook besteden we aandacht aan allerlei schoonmaakmiddelen en hulp-
middelen. Informatie die belangrijk is voor een goed resultaat, en dus es-
sentieel om helemaal door te lezen.
Daarna gaan we aan het werk. In dit boek vindt u goed bruikbare metho-
den die voornamelijk zijn gebaseerd op toepassing van algemene mid-
delen. De kans is groot dat dit goedkoper is dan het gebruik van een vlek-
kenmiddel, zeker als u die algemene middelen al in huis heeft. 
De vlekken zijn alfabetisch gerangschikt, en per vlek worden meestal be-
handelwijzen voor diverse oppervlakken (wasbaar textiel, niet-wasbaar 
textiel, steen en stucwerk enzovoort) gegeven. Bij sommige vlekken staan 
verschillende behandelmogelijkheden, zodat er een grotere kans is dat u 
kunt slagen.
Tot slot vindt u achterin enkele adressen waar u hulp-
middelen kunt kopen en een register (ook met syno-
niemen), zodat u alle informatie makkelijk kunt vinden.
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