GUIDE TIL
RENGØRING AF
ALLE TYPER LAMINAT

GRUNDRENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT
Hvis laminaten er tilsmudset efter endt forarbejdning, enten med
en hinde fra rensning med fortynder eller andre opløsningsmidler,
anbefaler vi, at man anvender Laminatrens/Økoclean og en hvid
melaminsvamp til grundrengøring af laminaten.
Laminatrens påføres overfladen ufortyndet. Ved ruflede overflader kan
med fordel anvendes en blød opvaskebørste. Lad væsken skumme op
under påføringen. Lad det virke i ca. 5 min. Afvask grundigt med rent
vand. Det er vigtigt, at alt laminatrens vaskes bort. Tør efter med en tør
klud og slut evt. af med at tørre efter med en melaminsvamp.
DAGLIG RENGØRING AF ALLE TYPER LAMINAT
Til daglig vedligeholdelse benyttes en fugtig klud evt. med lidt universal
rengøringsmiddel.
Laminatrens kan også bruges til daglig rengøring - både koncentreret
eller fortyndet med vand. Lad det virke 2 til 3 minutter. Herefter vaskes
laminaten af med en mikrofiberklud med rent vand. Sørg for at få alle
sæberester med. Til slut tørres laminaten af med et tør klud.
Herefter bør laminaten være helt ren. I enkelte tilfælde kan det
dog være nødvendigt at gentage processen 1 til 2 gange.
LAMINATRENS/ØKOCLEAN & MELAMINSVAMP
Vores Laminatrens/Økoclean fås i 1 liters flasker
med forstøver - og i sprayflasker med 250 ml.,
der også er velegnet til slutkunden.
Datablade på Laminatrens/Økoclean findes på
www.riisfort.dk/download.
Vi forhandler de hvide melaminsvampe i pakker
med 10 stk.

OBS!
Melaminsvampen har en let slibende effekt
og kan anvendes til hårde og glatte
overflader - den bør ikke anvendes til
højglans, polerede, lakerede eller rustfrie
overflader.
Undgå at Laminatrens/Økoclean kommer i kontakt med
aluminium.
Slibende rengøringsmidler, som for eksempel skurepulver eller
ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.

VIDSTE DU, AT MAN KAN REPARERE LAMINAT?
Hos Riisfort forhandler vi ColorFill, der
bruges til reparation af laminat.
Med ColorFill er det muligt at
tætne fuger, huller, udsatte
hjørner, reparere beskadigede
laminatoverflader - og endda
gøre det i en farve der matcher.
I mange tilfælde opnås faktisk et
bedre resultat ved partiel reparation
end ved at skifte en del af eller hele bordpladen. ColorFill føres i et
væld af standardfarver, der passer til de fleste laminater.
Se mere på riisfort.dk eller ring til os på telefon 87 47 70 20 og hør
nærmere.
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