Vores anbefalinger til
vedligeholdelse og rengøring
Alle møbler, der bliver brugt slides også. Processen kan dog bremses, hvis man med den rigtige rengøring
og vedligeholdelse beskytter sine møbler. Hermed giver man dem en længere levetid, og er med til at holde
dem nye i mange år. B8’s produkter har varierende overflader og derfor er det vigtigt at vide, hvordan man
rengør og vedligeholder de forskellige materialer.
Denne vejledning skal være med til at give et overblik over, hvordan de forskellige materialer skal
vedligeholdes.

Vejledningen indeholder anvisninger til rengøring og vedligeholdelse
af:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lakeret finer
Laminat
Melamin
Malede overflader
Plast
Aintwood
Linoleum
Softfeel
Stof
Læder
Metal og Krom
Aluminium
Pulverlakerede overflader

Generelle ting der bør undgås
Al uansvarlig behandling at møbler, kan have konsekvenser for møblernes udseende og holdbarhed. Med
almindelig sund fornuft, skulle det være nemt at undgå unødvendige skader på møblerne. Det skal generelt
undgås at:
•
•
•
•
•

ridse i overfladerne med spidse eller skarpe genstande, brug et skæreunderlag, hvis der skal skæres
på møblet.
stille varme genstande på overfladen. Brug et varmeunderlag.
lade vand ligge på overfladen, da det i nogle tilfælde kan trænge ind i materialet og lave skader, som
er svære at reparere.
bruge stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentin, klor o.l) Hvis uheldet er ude, så skyl
straks med vand og opvaskemiddel, for at undgå skader på overfladen.
spilde neglelak på møblet. På nogle overflader, kan det dog fjernes med en neglelakfjerner uden
acetone. Indeholder neglelakfjerneren acetone, kan dette ødelægge overfladen yderligere og give en
grim hvidlig overflade. Herefter skylles der med rent vand.

Overflader

Rengøring

Pletfjerning

Vigtigt

X: De fleste glatte overflader kan
rengøres med en hårdt opvredet klud og
almindeligt sæbevand. Der kan
efterfølgende overtørres med en ren,
fugtig klud, for at fjerne rester af sæbe.
Lakeret finér

X

Laminat

X

Melamin

X

Malede overflader

X

Plast

X

Vær opmærksom på at mange plasttyper,
f.eks. ABS-plast, ikke er UV-bestandige
og derfor vil falme, hvis de står udendørs.

Linoleum

x

Vær opmærksom på at Linoleum er et
organisk materiale. Derfor skal man være
påpasselig med at bruge materialerne i
områder, hvor der er påvirkning af
overfladen med vand eller stærke
kemiske stoffer, herunder alkaliske
rengøringsprodukter, der virker
nedbrydende på linoleum.

Soft Feel

Rengøringsmidlet skal være korrekt
doseret som angivet i rengøringsmidlets
vejledning. Rengøringsmidlet må ikke
indeholde opløsningsmidler eller
blødgørere.

Anvend bordskånere under
blomsterpotter, vaser, kopper og glas o.l
Ved kraftig tilsmudsning anvendes et
for at undgå pletter. Opstår der pletter, er
neutralt grundrengøringsmiddel (f.eks.
det vigtigt hurtigst muligt at fjerne dem
Forbo Cleaner). Skyl efter med rent vand. med almindeligt sæbevand. Fjernes de
Herefter kan klar-til-brug Linoleumspleje
ikke hurtigt, er der fare for at de trænger
eller Monel (i forholdet 0,5 dl til 10 l vand) ned i materialet. Fastsiddende pletter:
påføres.
sæt overfladen i blød i vand med enten
linoleumspleje eller Monel i ca. 5 min.
Til løbende vedligeholdelse anvendes
Skrub efterfølgende med en skuresvamp
linoleumspleje eller Monel
eller lign. Tør efter med en ren klud.
x
Hvis møblet er meget fedtet eller snavset
anbefaler vi, at man renser dem med en
vinylrens. Se instruktionen på
emballagen. Materialet tåler de fleste
almindelige rengøringssæber, som er
mildt opløst i vand.

Man må under ingen omstændigheder
rengøre møbler med Softfeel-overflade,
med skrappe opløsningsmidler, så som
acetone, sprit, eller renset benzin.

Stof

Stof skal støvsuges (evt. ved halv kraft),
helst ugentligt, da støv og snavs slider på
tekstilet og forringer de brandhæmmende
egenskaber.

Pletter som ikke er fedtholdige, fjernes i
Der må ikke gnides hårdt på stoffet, da
første omgang ved skånsom dupning med der således kan fremkomme hvidslidning
en ren fnugfri klud eller svamp, som er
eller beskadigelse af evt. luv.
opvredet i rent varmt vand.

Læder

Bland en opløsning af ½ dl.
sæbespåner i 1 liter håndlunkent kogt
vand. Sæbevandet piskes op, og med
en let opvredet blød klud eller svamp
gnides læderet let over.
Lad sæben tørre ind i læderet, hvilket
efterlader en smule fedtstof. Læderet
tørrer langsomt op ved normal
stuetemperatur. Læderet kan evt. poleres
efter med en tør, blød klud. Hvis læderet
er meget snavset gentages
behandlingen.

Det er vigtigt at fugte hele overfladen ved
rengøring, for at undgå skjolder og rande,
men samtidig passe på, ikke at
gennembløde læderet.

Metal og krom

x
Der kan evt. eftertørres med et rent
viskestykke for at fjerne de sidste dråber
og give et mere skinnende resultat

Aluminium

x

Pulverlakerede
overflader

x

Naturlæder er ikke overfladebehandlet og
vil få patina ved lyspåvirkning.
Moderne møbellæder behøver ikke meget
pasning, udover at blive tørret af med en
blød klud, og jævnligt støvsuges med en
ren børste.

Der anbefales brug af dug eller
bordskåner
Aintwood

x

