
Puhdistus ja hoito 

 

Asennuksen jälkeen 

• Poista kaikki liima- ja pinnoitejäännös ja/tai

sormenjäljet puhtaalla kostealla rievulla ja  

tarvittaessa neutraalilla puhdistusaineella.

• Poista kuivunut liima lakkabensiinillä; pyyhi

välittömästi lakkabensiinijäännös puhtaalla, kuivalla

rievulla. 

 

 

Säännöllinen puhdistus 

• Puhdista kostealla rievulla; tarvittaessa voidaan

käyttää neutraalia puhdistusainetta. 

• Tahrat on poistettava tuoreeltaan. 

 

Perushuolto 

• Levitä pinnalle 5 %:n neutraali puhdistusaine 

-/vesiliuos.

• Anna vaikuttaa 10 minuuttia. 

• Harjaa pinta varovasti pehmeällä harjalla. 

• Poista likainen vesi. 

• Huuhtele puhtaalla vedellä ja anna pinnan kuivua. 

• Levitä ohut kerros soveltuvaa esim. saippuapohjaista

hoitoainetta. 

• Kiillota puhtaalla (uudella)puuvillalaikalla.

Ennalta ehkäisevät toimenpiteet ja tahrojen poisto 

• Terävät esineet saattavat naarmuttaa pintaa; käytä

varmuuden vuoksi pehmeää suojaa, jos epäilet

vaurion vaaraa. 

• Poista tahrat tuoreeltaan (esim. muste, kahvi, tee ja

punaviini). 

• Estä vaikeiden tahrojen syntyminen; käytä alustoja

kukkaruukkujen, maljakoiden, kuppien jne. alla. 

• Desk Top: poista vaikeat tahrat, esim. muste ja lyijy,

puhtaalla rievulla ja neutraalilla puhdistusaineella.

Tekniset tiedot Furniture Linoleum 
Desk Top täyttää EN 688-standardin vaatimukset.

Walton Crocodiles täyttää EN 548-standardin vaatimukset.

3. Vesipohjainen, verkkorakenteinen pinnoite

2. Linoleum

1. Paperi

3. Vesipohjainen, verkkorakenteinen pinnoite

2. Linoleum

1. Juutti

Kokonaispaksuus

Malliston koko

Rullan leveys

Rullan pituus

Kokonaispaino

Painaumakestävyys

Valonkestävyys

Kiiltävyys

Taivutettavuus

Kemikaalinkestävyys

Lämmönkestävyys

Elinkaariarviointi

Sähköstaattinen varaus

EN 428

EN 426

EN 426

EN 430

EN 433

ISO 105-B02

ISO 2813

EN 435

EN 423

EN 1815

2.0 mm

20

1.83 m

≤ 30 m

2.1 kg/m²

< 0.20 mm

Menetelmä 3: vähimmäisarvo 6.

< 5

Ø 50 mm

Kestää laimeita happoja, öljyjä, rasvoja ja tavallisia liuottimia. Ei kestä pitkällistä

altistusta emäksille.

70° C

Elinkaariarviointi muodostaa perustan pienimmän mahdollisen

ympäristövaikutuksen varmistamiselle.

< 2 kV

2.5 mm

4

2.00 m

≤ 32 m

2.9 kg/m²

0.08 mm*

8*

Ø 40 mm

-

< 2 kV

* Tyypillinen arvo
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