RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD
Formica® høytrykkslaminat (HPL)
Formica® høytrykkslaminat er motstandsdyktig og krever egentlig ikke noe spesielt
vedlikehold. Ved flekkfjerning får man best resultat ved å følge våre anbefalinger.
TIL DAGLIG RENGJØRING
Vann sammen med såpe eller vanlig syntetisk rengjøringsmiddel løser normalt
opp smussflekker.
1. Fukt en ren klut i vann med allrengjøringsmiddel, såpe eller oppvaskmiddel.
2. Vri opp kluten og tørk av overflaten.
3. Tørk etter med ren, tørr klut.
STERK TILSMUSSING
1. Tørk vekk løstsittende smuss.
2. Fukt en ren klut i vann med allrengjøringsmiddel. Vri den opp.
3. Allrengjøringsmiddel påføres den fuktige kluten. Tørk slik at all smuss løses opp.
Tørk i lengderetningen på satin-, interiør- og andre langsrettede overflatestrukturer.
4. Fukt en ren klut i rent vann, gjerne tilsatt sprit eller vinduspussemiddel og tørk etter.
5. Tørk etter med ren, tørr klut.
NB! Ved sterk tilsmussing av strukturerte flater, bruk en myk kost ved rengjøringen.
FJERNING AV LIMFLEKKER
Limsøl på den dekorative flaten fjernes før pressingen med rent, lunkent vann. Påse at limet
virkelig fjernes og ikke spres ut i tynne sjikt på overflaten.
Tørket PVAc-lim fjernes med lunkent vann tilsatt ca. 10 % etanol. Det er vanskelig å fjerne
herdet urealim. Pensling med utspedd saltsyreoppløsning kan iblant gi godt resultat,
eventuelt kombinert med forsiktig skraping med trekniv eller lignende.
Ta kontakt med limfabrikanten for ytterligere opplysninger om fjerning av herdede limflekker.
FJERNING AV MERKER, MALING, MERKEPENNER MM.
Bruk et organisk løsemiddel, f.eks. white spirit, bensin, aceton, graffitifjerningsmiddel eller
lignende. Fjern restene av det organiske løsemiddelet med vann og vanlig rengjøringsmiddel.
Nitrocelullosefortynning skal ikke brukes.
En del løsemidler er brannfarlige og farlige å innånde. Luft derfor ordentlig og unngå åpen ild i
forbindelse med rengjøringen.
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HURTIGGUIDE FOR FLEKKFJERNING
FJERNINGSSMETODE
Flekker fra

Allrengjøringsmiddel
Eddik

Sprit
Vinduspuss

•

Bensin / aceton

Fingeravtrykk

•

Fett, olje

•

•

Gnimerker fra
skosåler

•

•

Sot, nikotin

•

Tusj, blekk

•

Kaffe, te

•

Fruktsaft

•

Voksblyanter,
kulepenner

•

•

•

Spritpenner,
merkepenner

•

•

Lakkfarger, lim*

•

•

Leppestift,
skokrem, voks

Spes. løsemiddel
Graffitifjerner

•

Neglelakk

•

•
•

•

Kalksåpe,
kalkavleiringer**
Rustflekker***

•

* Visse limtyper og spesielt herdende tokomponentlim kan som oftest ikke fjernes fra flaten når de er herdet.
** Kalkavleiringer, kalksåpe som kan forekomme i f.eks. dusj, fjernes med 10 % eddiksyreoppløsning. Såkalte
avkalkingspreparater må brukes med stor forsiktighet, da de kan inneholde sterkt etsende midler.
*** Sitronsyre på flekker som sitter hardt.

GLEM IKKE...
Vask alltid etter med vann tilsatt vaskemiddel og tørk tørt før all flekkfjerning.
BRUK ALDRI STÅLULL TIL RENGJØRING AV LAMINAT
Stålull, skurepulver, slipende svamper (f.eks. Scotch Brite) og lignende må ikke brukes,
ettersom de lett gir blanke flekker på flatene som rengjøres. Unngå også rengjøring med
skuremiddel.
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