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Farvel til oliepletter
Vidste du, at alle oliepletter kan
fjernes? Ja, men det skal naturligvis
ske med den rette metode.
Alle har sikkert på et eller andet
tidspunkt befundet sig i en stemning i mellem frygt og panik,
gnubbende og skurende på en lille
genstridig olieplet, med et hav af
mere eller mindre komplette husmoderråd i baghovedet, for så til
sidst at give op.
Problemet med oliepletter er i
virkeligheden ikke så enkelt, da der
findes et utal af olier. Der er
vegetabilske og syntetiske olier, alle
med
deres
forskellige
sammensætninger i indhold og egenskaber. Kender vi nøjagtig sammensætningen af den olie, vi lige
har smurt cykelkæden med?
Problemet bliver straks større, når
vi skal tage hensyn til det materiale,
der har fået oliepletten.
I en kombination af alle disse
oplysninger gemmer løsningen på
problemet sig.
Der findes dog nogle rimelige
enkle metoder at fjerne olie på, og
her får du et par af de mest anvendte
og med held benyttede metoder.

Madolie/vegetabilsk olie
På tæpper
Gennemvæd pletten med opvaskemiddel, og tildæk med klar plast
både over og under. Lad det hvile i
4-5 timer.
Gennemvæd herefter pletten med
varmt vand, og opsug sæbevandet
med køkkenrulle eller kaffefiltre på
begge sider under hårdt pres. Stå
eventuelt på det med sko på.
Skyl med rent vand og opsug på
samme måde evt. 3-4 gange.
På bomuld
Gennemvæd pletten med opvaskemiddel, læg tøjet i en plastikpose og lad det hvile i 4-5 timer.
Herefter bør pletten dampes
igennem over en kedel, hvis tøjet
tåler det.
Vask herefter tøjet i vaskemaskinen med almindelig sæbedosering, på varmeste vask efter vaskeanvisningen, og inden opvaskemidlet tørrer ind.
På ubehandlet træ, havefliser og
sten.
Pletten vil stille og roligt
forsvinde af sig selv i løbet af et års
tid, men hvis du ikke vil vente, kan
du
evt.
følge
dette
råd.
Fremstil en lind grød af
opvaskemiddel og pibeler, og læg

det ud over pletten. Når pibeleret
tørrer opstår der et kraftigt sug, som
tager pletten med sig. Når massen er
hærdet op, kan den børstes af med
en stiv børste og støvsuges væk.
Du kan som alternativ til pibeler
anvende kartoffelmel, da dette også
har en sugende virkning.
Bemærk, at behandlingen kan
efterlade en lys plet, der dog vil
fortage sig med tiden. Vask gulvet
med sæbespåner og evt. lidt kaolin
for at udligne forskellen.

Cykelolie/motorolie
På bomuld
Gennemvæd pletten med et
opløsningsmiddel (evt. lugtfri petroleum, rense benzin eller motorrens) og pres nogle stykker rent
køkkenrulle både på over- og
undersiden for at suge mest muligt
væk.
Gentag evt. behandlingen et par
gange.
Gennemvæd herefter pletten med
opvaskemiddel, læg tøjet i en
plasticpose og lad det hvile i 4-5
timer.
Herefter bør pletten dampes
igennem over en kedel, hvis tøjet
tåler det.
Vask herefter tøjet i vaskemaskinen med almindelig sæbedosering, på varmeste vask efter

vaskeanvisningen, og inden opvaskemidlet tørrer ind
På grå betonfliser
Er der kommet olie på de grå
betonfliser, kan du hælde en smule
opløsende middel (evt. lugtfri
petroleum, rense benzin eller
motorrens) over pletten, og suge
mest muligt op med papir.
Til sidst hælder du igen en smule
af det opløsende middel over, og
overstryger pletten med almindelig
cement. Det vil suge det opløsende
middel og de sidste pletrester til sig.
Det løse cementpulver kan fjernes
med en stiv kost og en skovl.
Pletter fra cykelolie/motorolie på
havefliser og sten i andre farver.
Start med at hælde en smule
opløsende middel over pletten, og
opsug med papir.
Sammenrør en blanding af et
opløsende middel og pibeler (også
kaldet kaolin), og læg grøden over
pletten. Konsistensen skal være som
lind grød. Når pibeleret tørrer ind
opstår der et kraftigt sug, som tager
pletten med sig. Herefter kan det
fjernes med en stiv kost og en skovl.
Du kan som alternativ til pibeler
anvende kartoffelmel, da dette også
har en sugende effekt.
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