SKÖTSEL OCH RENGÖRING
FORMICA® LAMINAT
Formica® laminat är beständiga mot repor och kantstötning och tål normalt slitage,
men bör aldrig användas som skärbräda eftersom ytan kan repas.
Laminaten är svåra att vandalisera och om konstruktionen utförs på rätt sätt ger
de mycket tåliga ytor som passar utmärkt på offentliga platser.
Laminatytor bör rengöras med vatten och milda rengöringsmedel.
Vid borttagning av ingrodda fläckar rekommenderas vätskor eller medel utan
slipverkan.
Hårt ingrodda fläckar och missfärgade områden (t.ex. från långvarig exponering för
tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan oftast avlägsnas genom att
försiktigt använda ett rengöringsmedel med mild slipverkan. Stålull, skursvampar
eller starka rengöringsmedel med slipverkan bör dock aldrig användas.
Bläck- och tuschmärken från kulspets- och filtpennor kan avlägsnas med ett
lämpligt lösningsmedel (t.ex. alkoholer, aceton, etc.) på en ren trasa. Organiska
lösningsmedel som lacknafta och cellulosaförtunning kan också användas för att
ta bort färgfläckar och klotter eftersom de inte påverkar laminatytan.
Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar
får inte användas eftersom de orsakar permanent missfärgning. Spill och stänk från
sådana rengöringsmedel måste omedelbart tvättas bort från laminatytan.
Efter användning av rengöringsmedel bör ytan sköljas med rent vatten och torkas
torr med en mjuk trasa.
Det finns en rad fönsterputsmedel på marknaden som med utmärkt resultat kan
användas till att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöringen.
Möbelpolish bör inte användas eftersom avlagringar av silikonvax på ytan kan
orsaka missfärgning och ränder som kan vara mycket svåra att få bort.
Ytor med kraftig strukturering eller matta ytor är svårare att rengöra än ytor som är
plana eller lätt strukturerade. Ingrodda fläckar och märken på strukturerade ytor kan
avlägsnas med nylonborste och något av de rengöringsmedel som angivits ovan.
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AR Plus®
AR Plus laminat bör rengöras med varmt såpvatten eller diskmedel och en mjuk
trasa. Rengöringsmedel med slipverkan skall inte användas.
Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel måste användas försiktigt och bör
först testas på en provbit för att säkerställa att det inte uppstår skador på
materialytan.

DecoMetal®
DecoMetal laminat bör rengöras med varmt såpvatten eller diskmedel och en mjuk
trasa. Rengöringsmedel med slipverkan skall inte användas. Rengöringsmedel
som innehåller lösningsmedel måste användas försiktigt och bör först testas på en
provbit för att säkerställa att det inte uppstår skador på materialytan.
Lösningsmedel får inte användas på produkter med polyuretanlackerade ytor.

Chemtop®2
Formica Chemtop2 laminat kan rengöras med en fuktig trasa och milt
rengöringsmedel. Användning av slipande rengöringsmedel, pulver, skursvampar,
stålull, sandpapper etc. skadar ytan och kan permanent minska laminatets
motståndskraft mot fläckar och kemikalier. God laboratoriepraxis anger att allt
spill av kemikalier omedelbart ska torkas av. Svåra fläckar kan tas bort med
organiskt lösningsmedel eller hypoklorit, och eftertorkas med en mjuk, fuktig
trasa. Vid tveksamhet om huruvida ett rengöringsmedel eller lösningsmedel är
lämpligt ska detta alltid kontrolleras med tillverkaren av rengöringsprodukten.
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Hårda, svåra fläckar.
Gamla fläckar.

Normal
nedsmutsning
efter normal tid

Ljusa,
nya märken

RENGÖRING
Bakteriologiska
fläckar,
Tvålrester,
Hudavlagringar,
Bakterier, Blod,
Urin,
Uppkastningar

Mörka fläckar
efter
behandling
med
lösningsmedel

Vattenfärger,
korrosiva
ämnen ,
Syntetfärgmed
el, Vattenlösligt
lim

Lösningsmede
l med lack,
Färg och lim,
Lackrester,
Lacksprayer,
Färgsprayer,
Märkbläck

Kan rengöras
med ånga.
Desinficera
enligt vad som
är lämpligt.

Vissa kritrester
kan tas bort
med ett surt
rengöringsmed
el (t.ex. 10 %
ättiksyra eller
citronsyra).

Blöt upp fläcken över natten i rengöringsmedel eller en lösning av tvättmedel i vatten.
Använd därefter ett flytande rengöringsmedel med en finkornig slipande/polerande komponent.
Milt blekmedel kan användas men mycket försiktigt.
OBS! Använd flytande rengöringsmedel, slipande/polerande komponenter eller blekmedel så sällan
som möjligt!

Ta försiktigt
bort vax eller
paraffin för
hand, undvik
skrapor –
använd spatlar
av plast eller
trä. Ta bort
eventuella
rester med
absorberande
papper och
strykjärn.

Organiska lösningsmedel (t.ex. aceton, alkohol,
bensin, trikloretylen, MEK). Nagellacksborttagning.

Rengöring är
inte möjlig!
Rester av
enkomponents
- eller
flerkompontent
slim kan inte
Färgrester kan längre tas bort.
ibland tas bort
för hand då de
torkat.
Mjuka upp med vatten eller
organiskt lösningsmedel och
därefter skala eller dra av.

Vatten eller
Då lim eller lack används i
organiskt
tillverkning rekommenderas
lösningsmedel. konsultation av
produkttillverkarna för att utreda
vilka rengöringsmedel som
passar bäst för att ta bort det
spill som kan inträffa under
tillverkningen.

Rengöring är
Använd
möjlig endast silikonborttagare
före härdning
sker. Avlägsna
omedelbart
efter kontakt
genom att
använda vatten
eller organiskt
lösningsmedel

Torka bort med
torr trasa använd
silikonborttagare

Tvåkomponte Silikontätning,
ntslack och
Möbelpolish
lim, Syntetiska
härdare

Organiska
lösningsmedel
t.ex. aceton
alkohol, bensin,
trikoletylen,
MEK.

Läppstift,
Skokräm,
Golvpolish,
Vaxpolish

Använd rent hett vatten, rena trasor eller handdukar, en mjuk tvättsvamp eller borste (t.ex. nylonborste). Använd vanligt rengöringsmedel utan
slipverkan, tvättmedel (framför allt kraftigt rengörande sorter) eller tvål. Ta bort smutsen med en lösning av rengöringsmedel, eller låt det verka
efter hur pass smutsigt det är, och skölj sedan av med rent vatten eller glasputs. Torka av flera gånger om nödvändigt.
Ta bort alla spår av rengöringsmedel för att förhindra att det uppstår ränder. Torka ytan torr med rena, absorberande trasor (eller ännu bättre,
pappershanddukar). Byt trasor ofta.

Kaffe, Te,
Vaxrester,
Fett, Olja,
Fuktjuice,
Fingeravtryck, Ljusrester,
Sockerlösningar Tuschpenna,
Vaxkritor
Överstryknings
penna,
Kulspetspenna,
Nikotinfläckar,
Teblad,
Gummimärken

Organiska
Avlägsna
lösningsmedel omedelbart
med vatten
eller organiskt
lösningsmedel

Kritrester,
Kritstreck,
(Vattenstreck),
Rost

Använd pappershanddukar; mjuka rena trasor (torra eller fuktiga); tvättsvamp eller liknande. Eftertorka med absorberande pappershanddukar
om du har använt en fuktig trasa.

Damm,
Smuts,
Damm/fettblandning,
Blyerts, Krita

