RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
Formica Infiniti™
Formica® højtrykslaminat er robust og kræver egentlig ingen speciel pleje. Ved pletfjerning
opnår man det bedste resultat ved at følge vore anbefalinger.
TIL DAGLIG RENGØRING
Vand sammen med almindeligt syntetisk rengøringsmiddel klarer almindeligt forekommende
snavsede pletter.
1. Dyp en ren klud i vand indeholdende et universalt rengøringsmiddel eller opvaskemiddel.
2. Vrid kluden og tør overfladen af.
3. Tør helt tørt med en ren klud.
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.
TERMISK HEALING AF BLANKE OMRÅDER
Nødvendigt værktøj: strygejern, køkkenrullepapir, vand.
Anbring køkkenrullepapiret på det blanke område og spray med vand. Stryg 4 - 5 gange
med strygejernet på den højeste indstilling. Fjern køkkenrullepapiret og tør af. Gentag, om
nødvendigt.
OBS.: Strygejernet må ikke holdes på ét sted på papiret, men skal hele tiden bevæges.
Strygejernet må ikke holdes på overfladen af Infiniti produktet i mere end 5 sekunder.
Skrammer, der er trængt ind i overfladen, kan ikke repareres ved hjælp af denne proces.
OBS.: Termisk Healing processen, vil ikke reparere dybe skrammer/ridser og for¬dybninger
som har ødelagt den dekorative overflade, men kun genskabe blanke overflader og micro
ridser til oprindelig struktur.
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PRAKTISK GUIDE TIL PLETFJERNING
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•

* 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 forekomme i f. eks. badeværelser, fjernes med 10%-eddikesyreopløsning.
Såkaldte afkalkningspræparater skal anvendes med stor forsigtighed, da de kan indeholde stærkt ætsende stoffer.
*** Citronsyreopløsning til pletter, der sidder godt fast.

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.
KONTAKT FORMICA GROUP
Formica Danmark A/S - Florettgatan 22, SE-254 67 Helsingborg
Kundeservice tel: 43 58 82 00 email: csd.denmark@formica.com
formica.com
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