Rengøring og vedligehold – Laminat bordplader
Vedligeholdelse
IKD laminat bordplader behøver næsten ingen vedligeholdelse. Til IKD laminat bordplader anvendes
kun de bedste laminater, som har en god modstandsdygtighed over for almindelig brug i køkken, bad
og til andre bordplader.
Laminat bordplader med trækanter kræver lidt mere vedligeholdelse. Læs her hvordan trælisterne
vedligeholdes, så de holder sig smukke og glatte.
Rengøring
Almindelig rengøring
Til daglig rengøring anbefales varmt vand og brug af en almindelig klud. Grundig rengøring kan ske
med almindelig rengøringsmidler uden slibemiddel, men tør efter med en ren, fugtig klud, så der ikke
efterlades sulforester.
Acetone og andre opløsningsmidler må aldrig anvendes, da disse beskadiger overfladen.
Grundrengøring
Rens først grundigt med et fedtopløsende rengøringsmiddel eller et specielt laminat rensemiddel. Det
kan købes hos materialister. Fjern derefter rensemidler med rent vand. Undgå for meget vand og
skrappe rengøringsmidler på trælister – tør af med en varm, opvreden klud.
Trælister
Pleje af trælister
Oliebehandlede trælister er behandlet med en tørrende linolie. Efter behov – f.eks. en gang årligt –
slibes trælisterne med fint slibepapir og oliebehandles med en lille pensel el. en klud. Vær påpasselig så
olie/lak ikke kommer på tilstødende dele, da det kan medføre varig misfarvning.
Efterse at fuger er hele, så vandindtrængning under og bag trælister undgås. Lakerede trælister er
fabrikslakerede med en syrehærdende lak – evt. en lak tilsat farvetone. Efterlakering med en god
møbellak anbefales f.eks. 1 gang årligt. Der affedtes først med fortynder og slibes med fint sandpapir på
den oprindelige lakoverflade.
Pletter/skader
Rødvin, saft kaffe, blod m.m.
Varmt vand, alm. rengøringsmiddel, evt. et specielt laminat rengøringsmiddel. Stærkt farvende saft bør
aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.
Varmeskader, glødemærker etc.
En laminat bordplade tåler ikke varme gryder el. pander. Misfarvning fra overophedning er normalt
ikke muligt at fjerne eller reparere. Større gløde- eller brandmærker kan heller ikke fjernes. Brug derfor
altid bordskånere af træ eller metal til frasætning af varme gryder, pander etc.
OBS
Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg.
Olien skal opbevares utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit.
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