
Fläckborttagning

Fläckar från

Spec. 
lösningsmedel,

klotterborttagare 

* Vissa limmer och speciellt härdande tvåkompo-
nentslimmer kan oftast inte avlägsnas från ytan sedan de
är uthärdade.

** Kalkavlagringar, kalktvål, som kan uppkomma i t ex
duschutrymmen, avlägsnas med 10%-ig ättiksyrelösning.
Så kallade avkalknings-preparat måste användas med
stor försiktighet, då de kan innehålla starkt etsande
medel.

*** Citronsyralösning på hårt sittande fläckar.
Borttagning av limfläckar

Utspillt lim på den dekorativa ytan tas bort före
pressningen med rent, ljummet vatten. Se till att lim-
met verkligen avlägsnas och inte sprids ut i tunna
skikt över ytan.

Intorkat PVAc-lim tas bort med ljummet vatten tillsatt
med ca 10 % etanol. Uthärdade urealim är svåra att
avlägsna. Pensling med utspädd saltsyralösning kan
ibland ge bra resultat, eventuellt kombinerat med för-
siktig skrapning med träkniv eller liknande.

Ta kontakt med limfabrikanten för vidare upplysning
om borttagning av uthärdade limfläckar.

Glöm inte...
Vid all fläckborttagning, eftertvätta alltid med rikligt med vatten, tillsatt med tvättmedel, 

diskmedel, etc och torka torrt.

Använd aldrig stålull för rengöring av laminat
Stålull, slipande svampar (t ex Scotch Brite™) och liknande får inte användas, eftersom de lätt ger blanka
fläckar på de ytor som rengjorts. Undvik också rengöring med skurmedel.

Avlägsna med 

Allrengöringsmedel Sprit, Fönsterputs Bensin, aceton

Borttagning av märken från färg, mm.
Använd något organiskt lösningsmedel, t ex T-sprit,
bensin, aceton, klotterborttagningsmedel eller dyl.
Ta bort resterna av det organiska lösningsmedlet med
vatten och vanligt rengöringsmedel.

Nitrocellulosaförtunning skall inte användas.

En del lösningsmedel är brandfarliga och farliga att
inandas. Vädra därför ordentligt och undvik öppen eld
i samband med rengöringen.

Fingeravtryck
Fett, olja, 
Gnidmärken skor
Sot, nikotin
Tusch, bläck
Kaffe, the
Fruktsafter
Vaxkritor, kulspetspennor
Spritpennor, märkpennor
Lackfärger, lim *, klotter
Läppstift, skokräm, vax
Nagellack
Kalktvål, kalkavlagringar **
Rostfläckar ***



Formica laminat är tåligt och kräver egent-
ligen ingen speciell skötsel. Vid fläckborttagning
når man det bästa resultatet genom att följa våra
rekommendationer.

För daglig rengöring
Torka av Formica laminat med en fuktig
trasa. Vatten tillsammans med vanligt syntetiskt
rengöringsmedel löser vanligt förekommande
smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning 
fordrar behandling med koncentrerat rengörings-
medel.

Stark nedsmutsning 
- storrengöring

1. Torka av löst sittande smuts.

2. Blöt en ren trasa i vatten innehållande all-
rengöringsmedel. Krama ur.

3. Tag allrengöringsmedel på den fuktiga trasan
och torka så att all smuts löses upp. På längs-
riktade ytstrukturer - torka i längsriktningen.

4. Blöt en ren trasa i rent vatten, gärna med
tillsats av sprit eller fönsterputsmedel och
eftertorka.

5. Torka torrt med ren trasa.

Lätt nedsmutsning 
- daglig rengöring

1. Blöt en ren trasa i vatten innehållande allren-
göringsmedel eller diskmedel.

2. Krama ur och torka av ytan.

3. Eftertorka med ren, torr trasa.

Rengöring och underhåll
av laminat och bänkskivor
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