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klarskov 
Rengøring af linoleum og laminat
Gode og enkle råd giver møblerne lang levetid

Rengøring af linoleum 
Linoleum er et naturprodukt med selvhelende egenskaber.
Det er meget modstandsdygtigt overfor slag og ridser, samt 
tåler mange forskellige typer af væsker.
Vor leverandør af linoleum er kvalitets- og miljøcertificeret,
og en af branchens mest anerkendte. Der kan vælges mel-
lem flere typer af linoleum og blandt mange farver.

Daglig rengøring: Aftørring med hårdt opvreden klud i mildt 
rengøringsmiddel specielt beregnet til linoleum eller med 
sæbespånder i en opløsning af 1 del sæbespåner til 4 dele 
vand. Eftertørres umiddelbart med en ren, tør klud.

Grundig rengøring: Til periodisk og grundig rengøring, kan 
et kombineret rengørings- og plejemiddel bruges, ’Linole-
umspleje’ eller ’Monel’. Ved kraftigere tilsmudsning anven-
des et affedtende, neutralt grundrengøringsmiddel, fx ’Forbo 
Cleaner’. Skyl efter med rent vand. Påfør herefter ’Linole-
umspleje’ eller ’Monel’. For alle tre renseprodukter gælder: 
Husk at følge doseringsvejledningen nøje!
Undgå alkaliske (basiske) rengøringsprodukter, som virker
nedbrydende på linoleum.

Rengøring af laminat
Højtrykslaminatet er fra en af branchens største kvalitets- og
miljøcertificerede leverandører. Denne type laminat har en
meget robust overflade, som er yderst modstandsdygtig 
overfor ridser og kantstød samt påvirkninger fra diverse væ-
sker. 
Brug aldrig rengøringsmidler eller redskaber med slibende 
effekt som skurepulver, ståluld mv.
Undgå kontakt med syreholdige midler, da disse kan give
misfarvninger.
Pas på med møbelcremer med silikonevoks, da det kan 
forårsage misfarvninger og permanente rande.

Daglig rengøring: Aftørring med en blød klud, hårdt opvre-
det i varmt, mildt rengøringsvand. Eftertørres umiddelbart
med en ren tør klud. Specielt kraftigt snavs kræver be-
handling med koncentreret, universalt rengøringsmiddel. 
Det frarådes at anvende sæberengøringsmiddler, så som 
sæbespåner og lign. - da sæben lægger sig som et fedtet 
lag ovenpå laminaten.

Grundig rengøring: Tør løst siddende snavs af. Rens grun-
digt med et fedtløsende rengøringsmiddel eller et specielt
rensemiddel for laminat. Skyl rensemidlet af med en klud 
opvredet i varmt vand. Eftertørres med en ren, tør klud. 
Pletter kan forsigtigt fjernes med rensebenzin eller mineralsk 
terpentin. OBS - husk brandfare og sørg for udluftning.

 

               

 


