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Rengøring af stof - Tonus uld
Vi anvender Tonus uld 3 som standardsortiment til betræk 
og opslagstavler. Tonus uld 3 fra Kvadrat er fremstillet af 100 
% ren, ny uld med brandhæmmende egenskaber. Kvadrat 
er en miljø- og kvalitetscertificeret virksomhed med flere 
Svanemærkede produkter. Jævnlig rengøring er vigtig for at 
bibeholde stoffets udseende og forlænge dets levetid. Støv 
og snavs slider på tekstilet og forringer også de brandhæm-
mende egenskaber.

Almindelig rengøring: Støvsuges ofte, helst hver uge. 
Pletter som ikke er fedtholdige, prøves fjernet ved skånsom 
dupning med en ren klud eller svamp opvredet i rent, varmt 
vand. Om nødvendigt duppes efterfølgende med sæbevand 
eller vand tilsat flydende opvaskemiddel. Overfladen duppes 
efter med rent, lunkent vand. OBS. Der må ikke gnides hårt 
på stoffet, da dette kan skabe hvidslidning eller beskadigel-
se af luv.

Rengøring af kunststof - Ambla
Ambla er et flammehæmmende kunststof, som bruges til be-
træk af sæde til Ergoret Arbejdsstol og ryghynde til Panuline
Stabel Højstol. Stoffet er behageligt luftgennemtrængeligt, 
slidstærkt og nemt at rengøre.

Daglig rengøring: En fugtig klud dyppet i en mild opløsning
med neutralt rengøringsmiddel. Tør godt efter med en klud
skyllet i rent vand. Afslut med en tør klud.

Grundig rengøring: Ved kraftigt snavs skrubbes med en
blød børste og koncentreret, neutralt rengøringsmiddel.
Brug ikke opløsningsmidler, blegemidler samt overfladebe-
handlingsmidler på spraydåse eller som indeholder voks.
Undgå at bruge ru eller ridsende børste og svampe.
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Rengøring af stof og tavler 
Gode og enkle råd som giver møblerne lang levetid

Rengøring af kridttavle
Anvend paraffinfattigt tavlekridt og brug tørviskere ved brug.
Brug aldrig fedtholdige rengøringsmidler eller klude.
Daglig rengøring: Afvaskning i rent koldt vand.
Grundig rengøring: Afrens tavlen med særlig grundrens og
vask derefter tavlen af med rent, lunkent vand.

Rengøring af whiteboard-tavle
Brug særlige penne og tørviskere ved brug. Brug aldrig 
fedtholdige rengøringsmidler eller klude.

Daglig rengøring: Afrensning med rent vand og tør efter
med rent papir.

Ugentlig eller efter behov: Afrens grundigt med særlig 
whiteboardrens og tør efter. Vask tavlen efter i rent vand og 
tør af.

Uheld: Hvis der skrives med permanent marker, fjernes 
skriften med isopropylalkohol (det samme som sprinkler-
væske) OBS. Husk brandfare og sørg for udluftning! Rens 
herefter med vand og tør efter.

 

 

               

 


