RENGØRING
RENGØRING
Lamipros laminater bliver ikke let ridsede eller skrammede og kan holde til normal slitage. De bør
dog aldrig anvendes som skære- eller snitteflade.
De er modstandsdygtige over for hærværk, og hvis de er lavet over den rigtige kærne, vil de
limede materialer udgøre meget holdbare overfladematerialer egnede til brug på offentlige
områder. De kan dog ikke repareres ved spartling eller pletfarvning, og der bør ikke forsøges med
reparationer af denne art.
Laminatoverflader holdes bedst rene med vand og et mildt rengøringsmiddel. Hårdnakkede
mærker kan fjernes med mildt slibende rengøringsmiddel, men der bør under ingen
omstændigheder anvendes kraftigt slibende rengøringsmidler. I stedet bør man anvende milde
skurecremer eller –pasta som f.eks. flydende AJAX, da disse ikke vil ændre overfladens udseende.
Ovenstående vil også være anvendelig til fjernelse at kuglepenne-, blyants- og blækmærker.
Efter afrensningen skal overfladen vaskes grundigt med rent vand og poleres tør med en blød
klud.
Vinduespudsemidler som f. eks. lidt eddike på vaskekind eller lignende er glimrende til at fjerne
og forebygge fedtpletter på den endelig finish. Nye rensemidler til bilforruder er også glimrende.
Spray-møbelpolitur bør ikke anvendes, da de kan forårsage en opbygning af voks eller silikone på
overfladen, hvilket resulterer i misfarvning eller pletter.
Pletter afsat over lang tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med en fortyndet opløsning
af et husholdningsblegemiddel. Dette bør kun være i kontakt med overfladen i meget kort tid og
bør kun bruges lejlighedsvist.
Skemaet på næste side indeholder anbefalet rengøring iht. tilsmudsningens art. Start altid med at
bruge den mildeste metode.
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Brug papirhåndklæder, bløde, rene klude (tørre eller fugtige). Ved brug af fugtig klud skal der altid tørres efter med absorberende papirhåndklæde.
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Fjern spor af rengøringsmidlet for at forhindre dannelse af striber. Tør overfladen tør med rene, absorberende klude(eller bedre: papirhånd-klæder). Skift ofte
klude.
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