
Rengøring af melaminbelagte skabsdele:
Alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler sulfo, salmiakholdige midler og flydende brun sæbe. Du 
skal dog altid følge doseringsforskrifterne gældende for de enkelte produkter.
Til særligt genstridige pletter og lignende kan anvendes koncentreret brun sæbe med efterfølgende aftørring med en ren hårdt opvredet klud.

Lakerede og malede flader:
Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskriftene på emballagen og tør 
efter med en ren klud opvredet i rent vand. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at 
gulne.

Laminatbelagte overflader:
Laminatoverflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens, som er specielt udviklet til formålet, og som kan købes hos din køkken 
forhandler. Følg anvisningen på emballagen. Genstridige fedtpletter og limrester kan evt. først fjernes med rensebenzin. (Husk grundig udluftning).
Husk at benytte rene klude eller aftørringspapir, så man ikke ”tværer” delvist opløste rester rundt på fladen.
Afslut med aftørring med ren tør klud. Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber.
Det er nu nødvendigt at tilføre en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige  midler med denne egenskab, men 
vi anbefaler en mild sæbespånopløsning, som påføres med en fugtig svamp eller lignende.
Afslut behandlingen med en grundig aftørring med en hårdt opvredet klud og en efterfølgende aftørring med en tør ren klud. 
Det er meget vigtigt at aftørre til overfladen er tør, - i modsat fald kan der opstå striber af kalk, som er meget synlige, og som kun kan fjernes ved en 
fornyet aftørring med fugtig og efterfølgende tør ren klud.
Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

Vedligeholdelse af trækanter på bordplader:
Træforkanter skal efterbehandles med olie efter behov. Benyt den medfølgende vedligeholdelsesæskes indhold. Vær især opmærksom på forkan-
terne ved vasksektionen, da det største slid altid forekommer her.
Det er vigtigt at foretage efterbehandlingen så betids, at den oprindelige oliering ikke er gennemslidt. Slib med fint sandpapir korn 320. Husk at 
afdække bordpladen først, så der ikke slibes på laminatoverfladen.
Efterbehandel med olie. Rekvirer om fornødent de nødvendige materialer hos din forhandler.

Vedligeholdelse af massivt naturtræ:
Der findes forskellige former for behandling af massive træplader. Vi anbefaler, at du følger den vejledning, der altid følger pladen ved leveringen. 
Brug aldrig salmiak- eller skurepulverholdige midler til disse plader. Salmiak kan misfarve træ, - især egetræ.
Stænk af plejeolie på køkkenlåger kan afstedkomme pletter, som vanskeligt lader sig fjerne. Vær derfor omhyggeligt ved anvendelsen af disse midler.  
Husk: olieklude er selvantændende og skal derfor bortskaffes eller opbevares i en tæt tillukket blikdåse.

Drift og vedligeholdelse


