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Forbo Floor Care - Furniture Linoleum
Forbo Flooring Reinigings- en onderhoudsadvies:
De Furniture Linoleum-collecties van Forbo Flooring zijn eenvoudig te reinigen en onderhouden. Door deze richtlijnen 
te volgen, zorgt u dat het uiterlijk van deze producten behouden blijft.

Reiniging vóór gebruik

Bij meubelproductie

Controleer voordat u de producten verpakt en verstuurt of het oppervlak schoon is en klaar voor gebruik.
Veeg het oppervlak met een vochtige doek en verwijder alle overgebleven restanten. 
Controleer vervolgens het oppervlak.
Voor extra bescherming tijdens het transport en eerste gebruik, raden we aan een oplossing van water en 
natuurlijke zeep of was (bijvoorbeeld Forbo Monel) aan te brengen met een schone doek.

Regelmatige reiniging

Veeg schoon met een vochtige doek en neutraal reinigingsmiddel. Voor regelmatige reiniging kunt u ook een oplossing 
van water en natuurlijke zeep of was gebruiken (bijvoorbeeld Forbo Monel in de verhouding 0,5 cl op 10 liter water).

Periodiek onderhoud:

Voor het behoud van het oppervlak van Furniture Linoleum moet periodiek een oplossing van water en natuurlijke 
zeep of was (bijvoorbeeld Forbo Monel in de verhouding 0,5 cl op 10 liter water) worden gebruikt. Als het oppervlak  
verwaarloosd is of erg versleten, kan een oplossing van water en natuurlijke zeep of was (Monel in de verhouding 1:10) 
worden gebruikt.

Vlekken verwijderen:

•  Gebruik altijd onderleggers onder bloempotten, vazen, kopjes, glazen, enzovoort, om hardnekkige vlekken 
te voorkomen.

•  Het is belangrijk dat u vlekken en gemorste substanties altijd zo snel mogelijk verwijdert om te voorkomen dat deze in 
het materiaal dringen. Het oppervlak kan met een neutraal reinigingsmiddel en water worden gereinigd.

•  Als bovengenoemde behandeling niet werkt, weekt u het oppervlak enkele minuten in water met een pH-neutraal 
universeel reinigingsmiddel (bijvoorbeeld Forbo Cleaner in de verhouding 5% tot 100% water). Schrob het oppervlak 
zachtjes schoon met een witte pad of equivalent product. Verwijder daarna het vuile water met een doek. Om het 
oppervlak na een grondige reiniging mooi te maken, raadpleegt u de informatie onder ‘Periodiek onderhoud’ 
hierboven.

•  Sommige gepigmenteerde vlekken kunnen worden verwijderd of minder zichtbaar worden gemaakt met terpentine 
of een soortgelijk op olie gebaseerd oplosmiddel. Gebruik geen reinigingsmiddelen op basis van alkaline of alcohol, 
aangezien deze beschadiging van het oppervlak veroorzaken.
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