MATERIALEINFORMATION
Alle bordplader er fremstillet af mdf eller møbelspånplader i henhold til E1 godkendt standard.
FUMAC anbefaler, at der anvendes hyldeskånere på overflader, hvor der er en høj gnidningsfrekvens (f.eks. fra brevordnere eller
genstande med hårde kanter).

Specielt om finer:
Hos FUMAC anvender vi som standard følgende finertyper: Bøg (EU), birk (EU) samt eg (EU). Fineren er sorteret hos vores
leverandører og selekteres yderligere ved modtagelsen for at opnå det størst mulige match i vores produkter. Lågesæt skæres
ud fra samme finer, så der opnås samme struktur på det enkelte møbel. Vi kan dog ikke garantere, at møblerne hver for sig
har samme farve eller finerstruktur, da der er tale om naturprodukter. Alle delemner har altid samme finerretning, så en så vidt
mulig ensartethed forekommer uanset købstidspunktet. Evt. mindre ensartet finer anvendes på ikke synlige flader, således
at ressourcespildet hele tiden minimeres mest muligt. Vi benytter kun finer og træ fra kontrollerede skovbrug.
Brug en tør mikrofiberklud eller en klud hårdt opvredet i lunket vand til den daglige rengøring.

Specielt om lak:
‘Beskyt dine lakerede møbler, som var det lakken på din bil’, dvs. behandl dine lakerede møbler med omhu. Alle lakerede dele har
en hvid grundplade til lyse farver og en antracit grundplade til mørke farver, således at en flot, klar og ensartet overflade opnås.
Samtidig minimeres synligheden af eventuelle mindre ridser. Farverne hvid, antracit og sort lakeres med UV og har en glansværdi
på ca. 25. Øvrige NCS lakfarver har en højere glansværdi, hvilket vil kunne ses, hvis møblerne sættes direkte mod hinanden.
Lakerede overflader aftørres med en ren, tør klud eller med en klud hårdt opvredet i rent vand.
Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud. Snavsede overflader aftørres med en klud hårdt opvredet i sæbevand
eller i vand, der er tilsat flydende opvaskemiddel. Der skal omgående tørres efter med en ren, tør klud.

Specielt om linoleum:
Linoleum er et CO2 neutralt naturprodukt med en blød og behagelig overflade, der er antistatisk og modstandsdygtig overfor støv
og snavs. Den matte overflade er varm og behagelig at røre ved og er også støjdæmpende. Den anti-bakterielle linoleumsoverflade
er mindre modtagelig for fingeraftryk og farverne falmer ikke med tiden. Da linoleum er et 100% naturprodukt kan der forekomme
farveforskelle.
Før ibrugtagning skal bordpladen behandles med linoleumspleje eller Monel. Daglig rengøring foretages med en fugtig klud med et
neutralt rengøringsmiddel. Ved kraftigere tilsmudsning anvendes et neutralt rengøringsmiddel i den rette opløsning. Skyl efter med
rent vand. Påfør herefter klar-til-brug Linoleumspleje (eks. Monel). Brug IKKE olie, lak eller lign.
For at hindre fastsiddende pletter skal der anvendes bordskånere under kopper og glas etc.

Specielt om laminat:
Laminat er kendetegnet ved at være slidstærkt, rengøringsvenligt og ikke mindst modstandsdygtigt overfor slag og misfarvning.
Til daglig vedligeholdelse benyttes en microfiberklud og lunkent vand evt. med et mildt universalt rengøringsmiddel. Til grundig
rengøring af alle typer laminat anbefaler vi laminatrens og en melaminsvamp. Vi anbefaler at undgå brug af sulfo i den daglige rengøring, da det efterlader en hinde på overfladen. Der bør ikke anvendes slibende rengøringsmidler som f.eks. skurepulver eller ætsende rengøringsmidler. Et par dråber isopropylalkohol på en ren klud kan være en hjælp til fjernelse af blækmærker o.lign. Bemærk isopropylalkohol må kun benyttes direkte på laminater og ikke på lakerede overflader som f.eks. kanter. Efter rensning skal
overfladen vaskes grundigt med rent vand og poleres med en tør, blød klud. Vinduespudsemidler eller et par dråber eddike på et
vaskeskind er glimrende til at fjerne evt. fedtpletter.
Laminatoverflader er modtagelige for ridser og BØR ALDRIG anvendes som skære- eller snitteflader.
Evt. ridser kan ikke efterfølgende repareres.

Specielt om nanolaminat:
En nanolaminatoverflade er supermat og ekstra modstandsdygtig overfor ridser og slidtage. Overfladen er silkeblød at røre
ved og det er svært at se aftryk efter berøring. Overfladen har desuden en lav reflektionsgrad ligesom at dekor-laget er nanobehandlet hele vejen igennem. Til daglig vedligeholdelse benyttes en microfiberklud og lunkent vand evt. med et mildt universalt
rengøringsmiddel. Til grundig rengøring af alle typer laminat anbefaler vi laminatrens og en melaminsvamp. Vi anbefaler at undgå
brug af sulfo i den daglige rengøring, da det efterlader en hinde på overfladen. Der bør ikke anvendes slibende rengøringsmidler
som f.eks. skurepulver eller ætsende rengøringsmidler. Et par dråber isopropylalkohol på en ren klud kan være en hjælp til fjernelse
af blækmærker o.lign. Bemærk isopropylalkohol må kun benyttes direkte på laminater og ikke på lakerede overflader som f.eks.
kanter. Efter rensning skal overfladen vaskes grundigt med rent vand og poleres med en tør, blød klud. Vinduespudsemidler
eller et par dråber eddike på et vaskeskind er glimrende til at fjerne evt. fedtpletter.
Nanolaminatoverflader BØR ALDRIG anvendes som skære- eller snitteflader.
Småridser i overfladen kan ’heales’.
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