
 

Gode råd om rens 

    

 
Utgitt av Norsk Renseri- & Vaskeriforbund i samarbeid med Statens institutt for 

forbruksforskning. 

 

 

Hva skal du gjøre med tøyet ditt? 
La ikke skittent tøy bli liggende for lenge. Smuss og flekker fester seg bedre jo lenger de får 

sitte. Tøm lommene før du leverer plaggene til rens. Mynter, kulepenner og lignende kan, om 

de ikke oppdages på renseriet, ødelegge både plagg og maskiner. 

 

Fortell om eventuelle skader på tøyet, og hvilken type flekker som er på det, så renseriet kan 

ta hensyn til dette under behandlingen. 

 

Enkelte knapper, spenner og belter kan skades i prosessen. Til tross for at renseriet har et 

aktsomhetsansvar, bør du ta dem av om de er viktige for deg. Renseriet ber om 

telefonnummeret ditt på dagtid. De ringer deg om det oppstår uventede problemer. 

 

Renseriet kan på forespørsel utføre vannavvisende impregnering. Skinnrensing er en 

spesialbehandling som ikke alle renserier utfører. På grunn av svært varierende 

innfargingsmetoder mister skinn noen ganger farge ved rensing. Sterkt tilsmussede partier er 

mer utsatt for dette enn renere partier. 

 

Er du ikke fornøyd med renseresultatet, snakk med renseriet først. Sammen kan dere finne 

forklaring og løsning på eventuelle spørsmål eller problemer. Skulle dette mot formodning 

ikke gå, kan du ta kontakt med Forbrukerkontoret i ditt fylke.  

 

Hva skjer når klærne våre blir renset? 
Tøyet blir først merket og sortert etter farge, fibertype og behandlingsmetode. Smuss og 

flekker som vanskelig lar seg fjerne av rensevæske, blir behandlet spesielt enten før eller etter 

maskinbehandlingen. Kjemisk rens kalles ofte også tørr rens fra engelsk ”dry clean”. Det er 

fordi tøyet rengjøres uten bruk av vann (nesten). Rensevæsken i maskinen består hovedsakelig 

av et løsemiddel som er spesielt godt egnet til å løse opp fettflekker. Mye av smusset på klær 

er små, mørke partikler ”fanget” i fett. Når fettet frigjøres fra tøyet, følger smusspartiklene 

med. 

 

Mange tøyfibere sveller. Klær som kan miste fasongen etter vanlig vask, bør derfor renses. 

Ofte er også fargeektheten bedre i organiske løsemidler enn i vann. Etter maskinbehandling 

må de flekkene som ikke er helt borte, behandles for hånd med damp, vann eller 



 

spesialmidler. Dette kalles detasjering. Vannløselige flekker, for eksempel salt og sukker, 

fjernes ofte med våtbehandling. Våtbehandling må ikke forveksles med vanlig vask. Til slutt 

etterbehandles, presses og strykes tøyet, før det leveres tilbake til kunden. 

 

Rensemaskiner har mye til felles med vanlige vaskemaskiner – de både bearbeider og 

sentrifugerer tøyet. I tillegg virker maskinen som en tørketrommel. Rensevæsken blir 

destillert og filtrert mellom hver renseomgang, slik at tøyet alltid blir renset i ren væske. 

 

Denne beskrivelsen gjelder fullrens. Mange renserier tilbyr også enklere former for rens. En 

av disse er kilorens hvor tøyet bare blir maskinrenset. Kunden må selv overta all for- og 

etterbehandling. 

 

Sjekk vedlikeholdsmerkingen på klær du kjøper! 
Vedlikeholdsmerkingen består av to deler: 

1. Opplysninger om hvilket vedlikehold plagget tåler. 

2. Advarsel mot behandling det ikke tåler. 

 

Her er de symbolene som omhandler vedlikehold: 

 

     

          Vask  Klorbleking   Rens         Tørking i trommel Stryking 

 

Vask angis med en vaskebalje med maksimal vasketemperatur, evt. med understrekning for 

skånsom behandling. Håndvask angis med en hånd i vaskebaljen. 

Kryss over symbolet dersom varen ikke tåler vask. 

 

Klorbleking angis med en trekant. Kryss over symbolet dersom varen ikke tåler klorbleking. 

 

Rens angis med en sirkel med en bokstav i sirkelen:  

A = alle vanlige løsemidler 

P = Perkloretylen (tetrakloreten) 

F = Hydrokarbon (white spirit) 

Kryss over symbolet dersom varen ikke tåler rens. Angis vedlikeholdet med ”Dry Clean” eller 

”Dry Clean Only” eller ”Professional Dry Clean” skal varen tåle alle vanlige metoder. 

W = Profesjonell våtbehandling i spesialmaskiner med spesialtilsetninger for å redusere faren 

for krymp og fargeblødning. Dette er ikke det samme som rens i løsemidler. 

 

Trommeltørk angis med en firkant med en innskrevet sirkel. Antall prikker i symbolet angir 

spesielle hensyn som må tas. Kryss over symbolet dersom varen ikke tåler trommeltørk. 

 

Stryking angis med et strykejern. Antall prikker angir maksimum temperatur på sålen og evt. 

begrensinger på bruk av damp. 

•  = Høyst 110 ºC 

•• = Høyst 150 ºC 

••• = Høyst 200 ºC 

Kryss over symbolet dersom varen ikke tåler stryking.  

 
(Ovenfor stående informasjon er ikke fullstendig. En fullstendig liste over alle symbolene med forklaringer kan 

du for eksempel finne i Forbrukerrådets hefte nr 6/96 ”Klær – tekstiler, merking, salg” eller NS ISO 3758) 

http://dansk-renseri-forening.dk/tips/vask.htm
http://dansk-renseri-forening.dk/tips/blegning.htm
http://dansk-renseri-forening.dk/tips/rensning.htm
http://dansk-renseri-forening.dk/tips/torring.htm
http://dansk-renseri-forening.dk/tips/strygning.htm

