Laminat overflade (DK)

Borde med laminat overflade er beklædt med højtrykslamanit. Højtrykslaminatet er ekstremt modstandsdygtigt, og er det perfekt
valg, hvis du ønsker et bord, som er nemt at vedligeholde. Vær opmærksom på at der kan forekomme små glansforskelle mellem
overfladerne samt mindre pigmentpletter (maks. 0,5 mm).

Sådan forlænger du levetiden på dit laminatmøbel

Vi giver dig nogle simple råd, som vil forlænge levetiden på din smukke laminat overflade. Først og fremmest anbefaler vi, at du i
dagligdagen rengør overfladen ved at aftørre bordet med en våd klud. Det er vigtigt at kluden er hårdt opvredet i håndvarmt vand.
Afslutningsvis tørre du overfladen med en ren og tør klud.
Hvis du ønsker en grundigere rengøring, kan du tilføje et par dråber sulfo pr. liter vand. Tør overfladen efter med en fugtig og ren
klud for at fjerne eventuelle sulforester. Afslutningsvis bruger du en ren og tør klud til at eftertørre bordet.
Skal du i gang med den ultimative rengøring af laminatoverfladen kan du rense bordet med et rengøringsmiddel, som er fedtopløsende og ikke indeholder slibemidler. For at undgå at der kommer skjolder, skal du bagefter fjerne rensemidlet med en klud
hårdt opvredet i rent vand. Afslutningsvis aftørre du bordet med en tør og ren klud. Eventuelle trækanter skal undgå skrappe
rengøringsmidler og aftørres i stedet med en klud, som du hårdt har opvredet i rent vand. Trækanterne eftertørres ligeledes med
en tør og ren klud.
For at undgå at ridse eller mattere laminatet er det vigtigt, at du ikke anvender nylonsvampe eller skurepulver, når du rengør
overfladen.

Når uheldet er ude

Hvis du har været uheldig, og der er kommet tuschpletter, fedt, olie eller andet snavs på din overflade, skal du læse videre her.
Du kan fjerne snavset med fortynder, acetone eller rensebenzin. Sørg for at opløsningsmiddel ikke bliver brugt på eventuelle
trækanter. Herefter skal du bruge en hårdt opvredet klud i ren vand til at tørre overfladen. Afslutningsvis eftertørre du med en tør
og ren klud. Det er vigtigt at du ikke anvender midler, som indeholder voks, syre eller møbelpolish, da du risikerer en permanent
misfarvning af overfladen.
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