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Målade ytor
Rengörs med milda och i hushållet förekommande ren-
göringsmedel, som t ex tvål eller såpa med fuktad trasa. 
Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka 
med en enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet 
avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. Använd inte skur-
pulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller 
andra repande preparat. Lacknafta eller bensin ska användas 
för borttagning av svåra fläckar. Använd aldrig thinner.

Direktlaminat
Direktlaminat är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är 
dessutom mycket resistent mot olika kemikalier.  
För rengöring rekommenderas att:

•	 torka med en fuktig trasa och diskmedel. Även koncen-
trerat handdiskmedel kan användas. 

•	 om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 dl 
aceton och 3 delar t-sprit användas 

•	 använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har 
slipande effekt. 

•	 eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att 
vatten inte bli stående och tränger in i befintliga skarvar, 
speciellt gäller detta i luckornas kanter.

Lackerade fanerytor
Rengörs fördelaktigast med milt rengöringsmedel och torkas 
med lätt fuktad trasa. Använd inte skurpulver eller liknande 
preparat som innehåller slipmedel eller andra repande pre-
parat. Använd aldrig thinner.

Bänkskivor belagda med laminat
Rengörs med vatten och allrengöringsmedel. Färgfläckar,  
nagellack m m tas bort med t-sprit, bensin, aceton eller 
dylikt. Använd inte skurpulver eller liknande preparat som 
innehåller slipmedel eller andra repande preparat. Eftertvät-
ta alltid med rent vatten och torka torrt.

Lådor, backar etc. av plast
Rengörs med milt diskmedel. I svåra fall kan lacknafta an-
vändas med försiktighet. Använd inte torr trasa som föror-
sakar statisk elektricitet. Använd inte aceton eller kristallolja, 
dessa preparat skadar plastmaterialet.

Bänkskivor av massivträ, oljebehandlade
Underhålls med paraffinolja. Om repor, tryckmärken eller  
ytfläckar uppstått, slipa med fint sandpapper. Ta bort 
slipdammet och behandla med paraffinolja. Överskottsolja 
avtorkas med trasa. Bänkskivor fanerade, massivträ eller 
linoleum som är lackerade, rengörs på samma sätt som 
lackerade fanerytor.

Bänkskivor med homogena PVC-mattor
Typ Dynaplan, rengörs med tvåltvättmedel som inte inne-
håller lösningsmedel och skurmedel. Om ytan regelbundet 
behandlas med tvåltvättmedel bildas en skyddande hinna 
som förhindrar märken och nedsmutsning.

ABS-material
Behandling bör göras när fläckarna är färska. Efter all fläck-
borttagning torkas ytan rent med vatten och torkas torr.

Fläcktyp Borttagningsmedel 

Frukt, bär, saft, grädde, läskedryck, öl ,vin Syntetiskt rengöringsmedel, eventuellt med ammoniak

Carbonpapper, färgband, stencil, kulspetspenna,  T-sprit 
bläck, läppstift 

Choklad, kaffe, te, asfalt, fett, olja Syntetiskt rengöringsmedel eller tvättnafta grön  
 skumnylon kan användas

Blod  Kallt vatten + ammoniak

Urin, uppkastningar, exkrement  Syntetiskt rengöringsmedel

Rost Syntetiskt rengöringsmedel och oxalsyra


