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For at sikre, at din bordplade holder sig flot i lang tid anbefaler vi, at du følger nedenstående vedligeholdelsesvejledning. Er du i tvivl eller mangler svar på 
et spørgsmål, så hører vi meget gerne fra dig på +45 8696 6075 eller shop@thorsoeas.dk.

LAMINAT
Vedligehold
Grundet sin lukkede og hårde overflade er laminaten yderst 
vedligeholdelsvenlig. Den daglige rengøring kræver således blot 
en mikrofiberklud (alternativt en fnugfri klud) med rent, lunkent 
vand, for at holde den ren og pæn. Tilføj evt. lidt universalt 
rengøringsmiddel. Det er en god idé fra tid til anden at rense den ekstra 
grundigt med laminatrens*, for et fjerne overskydende fedt fra fx. 
fingeraftryk.

Forebyggelse
Trods laminatens store slidstyrke kan du være uheldig, at ridse overfladen. 
Er du i tvivl om risikoen anbefaler vi, at du anvender underlag. Stil ikke 
varme ting direkte på overfladen.

LINOLEUM
OVERFLADEN ER UBEHANDLET NÅR DU MODTAGER DEN, 
HVORFOR VI ANBEFALER, AT ANVENDE LINOLEUMSPLEJE INDEN 
IBRUGTAGNING.

Vedligehold
Linoleum har en såkaldt ”åben” overflade og kan derfor have tendens 
til at suge en smule. Dette kan langt hen ad vejen afhjælpes ved fra 
tid til anden at behandle/mætte/grundrengøre med linoleumspleje*. 
Den daglige rengøring foretages med en ren, blød klud (alternativt en 
mikrofiberklud). Tilføj evt. lidt universalt rengøringsmiddel.

Forebyggelse
Linoleum er et blødt materiale, hvorfor skarpe ting kan ridse overfladen. 
Dette forebygges effektivt ved brug af underlag. Sørg for straks, at 
aftørre spildt mad og drikke samt andre væsker. Urtepotter, krus, vaser 
og lignende kan give fastsiddende pletter, hvorfor der også her bør 
anvendes underlag. Stil ikke varme ting direkte på overfladen. Vær ekstra 
opmærksom på bordplader med lyse overflader/i lyse farver.

NANO-LAMINAT
Vedligehold
Grundet sin lukkede og hårde overflade er nano-laminaten yderst 
vedligeholdelsvenlig. Den daglige rengøring kræver således blot 
en mikrofiberklud (alternativt en fnugfri klud) med rent, lunkent 
vand, for at holde den ren og pæn. Tilføj evt. lidt universalt 
rengøringsmiddel. Det er en god idé fra tid til anden at rense den 
ekstra grundigt med laminatrens*, for et fjerne overskydende fedt 
fra fx. fingeraftryk. Det er ydermere også muligt i en vis grad, at fjerne 
ridser via opvarmning med et strygejern; såkaldt Thermal Healing***. 
Dette anbefaler vi kun at gøre som yderste instans og ikke mindst med 
forsigtighed.

Forebyggelse
Trods nano-laminatens store slidstyrke kan du være uheldig, at ridse 
overfladen. Er du i tvivl om risikoen anbefaler vi, at du anvender underlag. 
Stil ikke varme ting direkte på overfladen.

*  VI STÅR KUN INDE FOR DE PLEJEMIDLER VI SELV FORHANDLER.
**  LÆS ALTID VEJLEDNINGEN PÅ PRODUKTET.
***  BRUG AF DENNE METODE ER PÅ EGET ANSVAR.

KANTER
Trækanter (Classic- og Stripe-modellerne) er behandlet med PUR-lak, 
hvorfor de som udgangspunkt ikke kræver vedligeholdelse. De aftørres 
nemt med en ren, fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel, men 
tåler ikke længerevarende kontakt med vand. Skulle kanten få et stød 
kan lakeringen brydes og således eksponere det underliggende lag. 
Vi anbefaler i dette tilfælde en let pudsning med fint sandpapir og 
efterfølgende behandling med en mat, klar lak, så kanten igen bliver 
modstandsdygtig over for vand og fugt.

Malede kanter (Straight- og Style-modellerne) er malet med en glans 
på minimum 5, hvorfor de som udganspunkt ikke kræver vedligeholdelse. 
De aftørres nemt med en ren, fugtig klud med et neutralt 
rengøringsmiddel. Skulle kanten få et stød kan malingen brydes og 
således eksponere det umalede træ i det underliggende lag. Vi anbefaler, 
at brudet lukkes, så kanten igen bliver modstandsdygtig over for vand og 
fugt.
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GRUNDRENGØRING AF LAMINAT**
• Spray laminatrens ufortyndet ud over overfaden.
• Fordel laminatrensen på hele overfladen og lad virke ca. et minut.
• Afvask grundigt overfladen med en mikrofiberklud (alternativt
 en fnugfri klud) med rent, lunkent vand. Det er vigtigt, at alt 
 laminatrensen vaskes bort!
• Tør efter med en ren, tør klud.

GRUNDRENGØRING AF NANO-LAMINAT**
• Spray laminatrens ufortyndet ud over overfaden.
• Fordel laminatrensen på hele overfladen og lad virke ca. et minut.
• Afvask grundigt overfladen med en mikrofiberklud (alternativt
 en fnugfri klud) med rent, lunkent vand. Det er vigtigt, at alt 
 laminatrensen vaskes bort!
• Tør efter med en ren, tør klud.

GRUNDRENGØRING OG LØBENDE PLEJE AF LINOLEUM**
• Spray linoleumspleje ufortyndet ud over overfaden.
• Fordel linoleumsplejen jævnt på hele overfladen med en ren, blød
 klud (alternativt en mikrofiberklud).
• Tør efter med en anden ren, blød klud (alternativt en
 mikrofiberklud).


