
Pletfjernning

Pletter fra

Spec. opløs-
ningsmiddel, 
graffitifjerner

* Nogle lime og specielt hærdende 2-komponentslime
kan som regel ikke fjernes fra fladen, efter at de er 
hærdede.

** Kalkaflejringer og kalkholdig sæbe, som kan fore-
komme i f. eks. badeværelser, fjernes med 10%-eddike-
syreopløsning. Såkaldte afkalkningspræparater skal
anvendes med stor forsigtighed, da de kan indeholde
stærkt ætsende stoffer.

*** Citronsyreopløsning til pletter, der sidder godt fast.
Fjernelse af limpletter

Spildt lim på den dekorative overflade fjernes før
presningen med rent, lunkent vand. Sørg for, at
limen virkelig fjernes og ikke spredes ud i et
tyndt lag på fladen.

Indtørret PVAc-lim fjernes med lunkent vand til-
sat ca. 10% etanol. Hærdede urealime er svære
at fjerne. Pensling med fortyndet saltsyreopløs-
ning kan af og til give gode resultater, eventuelt
kombineret med forsigtig skrabning med trækniv
eller lignende.

Kontakt limproducenten angående flere oplys-
ninger om fjernelse af hærdede limpletter.

Glem ikke…
Ved enhver pletfjerning skal der altid eftervaskes med rigeligt vand tilsat vaskemiddel, opvaskemiddel 
m.m. og tørres helt tørt.

Brug aldrig ståluld til rengøring af laminat
Ståluld, slibende svampe (f. eks. Scotch Brite™) og lignende må ikke anvendes, da de let giver blanke
pletter på de sider, der er blevet rengjort. Undgå også rengøring med skuremidler.

Universalt
rengøringsmiddel

Sprit
Vinduespudsemiddel

Benzin,
acetone

Fjernelse af mærker fra maling m.m.
Brug et organisk opløsningsmiddel, f. eks. T-sprit,
benzin, acetone, graffitifjernemiddel eller lignen-
de. Fjern resterne af det organiske opløsningsmid-
del med vand og almindeligt rengøringsmiddel.

Nitrocellulosefortynder skal ikke anvendes.

En del opløsningsmidler er brandfarlige og farlige
at indånde. Sørg derfor for at udlufte ordentligt og
undgå åben ild i forbindelse med rengøringen.

Fingeraftryk
Fedt, olie
Aftryk fra sko
Sod, nikotin
Tusch, blæk
Kaffe, te
Frugtsafter
Voksfarver, kuglepenne
Spritpenne, mærkepenne
Lakfarver, lim *, graffiti
Læbestift, skosværte, voks
Neglelak
Kalkholdig sæbe, kalkaflejringer **
Rustpletter ***



Formica PSM laminat er robust og kræver 
egentlig ingen speciel  pleje. Ved pletfjerning
opnår man det bedste resultat ved at følge 
vore anbefalinger.

Til daglig rengøring
Tør Formica PSM laminaten af med en fugtig
klud. Vand sammen med almindeligt syntetisk
rengøringsmiddel klarer almindeligt fore-
kommende snavsede pletter. Specielt kraftigt 
snavs kræver behandling med koncentreret 
rengøringsmiddel.

Kraftig tilsmudsning 
- større rengøring

1. Tør løst siddende snavs af

2. Dyp en ren klud i vand indeholdende et 
universalt rengøringsmiddel. Vrid den.

3. Tag et universalt rengøringsmiddel på 
den fugtige klud og tør, så alt snavs 
bliver opløst. På langs af fladestrukturens 
retning - tør i længderetningen.

4. Dyp en ren klud i rent vand, gerne tilsat 
sprit eller vinduespudsemiddel, og tør 
efter.

5.  Tør helt tørt med en ren klud

Let tilsmudsning - daglig rengøring 

1. Dyp en ren klud i vand indeholdende et 
universalt rengøringsmiddel eller
opvaskemiddel.

2. Vrid kluden og tør overfladen af.

Rengøring og vedligeholdelse
af laminat

Formica Danmark A/S
Florettgatan 22
SE - 254 67 Helsingborg
Tel. +45 43 58 82 00
Fax +45 32 71 48 57
e-mail: info.danmark@formica.com


