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Pielęgnacja okładziny Forbo Furniture 
Linoleum
Zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji okładzin 
Okładziny Forbo Flooring z kolekcji Furniture Linoleum są łatwe w czyszczeniu i konserwacji. 
Stosowanie się do poniższych zaleceń zapewni zachowanie optymalny wygląd produktu.

Czyszczenie wstępne przed rozpoczęciem użytkowania 

Produkcja mebli

Przed zapakowaniem i wysłaniem mebli z miejsca produkcji należy upewnić się, że ich powierzchnia jest czysta 
i gotowa do użycia. 
Przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką, aby usunąć luźne poprodukcyjne odpady i sprawdzić powierzchnię. 
W celu dodatkowej ochrony podczas transportu i wstępnego użycia, zalecamy nałożyć na powierzchnię czystą szmatką 
mieszaninę wody z mydłem naturalnym lub woskiem (np. Forbo Monel w proporcji 0.5 ml na 10 litrów wody)

Czyszczenie regularne

Należy przetrzeć powierzchnię wilgotną szmatką i neutralnym środkiem czyszczącym. Do częstego czyszczenia można 
również użyć mieszaniny wody i neutralnego mydła lub wosku (np. Forbo Monel w proporcji 0.5 ml na 10 litrów wody).

Czyszczenie okresowe 

Czyszczenie okresowe powierzchni Furniture Linoleum należy wykonywać przy użyciu mieszaniny wody z mydłem 
naturalnym lub woskiem (np. środek Forbo Monel w proporcji 0.5 ml na 10 litrów wody). Jeżeli powierzchnia Furniture 
Linoleum nie była konserwowana przez dłuższy czas lub jest silnie zużyta, można jej stan poprawić używając mieszaniny 
wody z mydłem naturalnym lub woskiem (Monel w proporcji 1:10). 

Usuwanie plam:
•  Aby zapobiec powstawaniu uporczywych plam, należy zawsze używać podkładek pod doniczki, wazony, filiżanki, 

szklanki, itp.
•  Wszelkie plamy, zabrudzenia i zacieki należy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu, aby zapobiec przenikaniu 

zanieczyszczeń do materiału. Powierzchnię można wyczyścić wodą z neutralnym środkiem czyszczącym. 
•  Jeżeli powyższy sposób nie daje rezultatów, zwilżyć przez kilka minut powierzchnię uniwersalnym środkiem 

czyszczącym o neutralnym pH rozpuszczonym w wodzie (np. Forbo Cleaner rozcieńczony do 5% wodą). Delikatnie 
szorować powierzchnię białym padem lub odpowiednikiem. Wytrzeć brudną wodę za pomocą szmatki. W celu 
konserwacji powierzchni po dokładnym czyszczeniu, należy postępować zgodnie z powyższymi zaleceniami 
dotyczącymi „Konserwacji okresowej”.

•  Niektóre przebarwienia można usunąć lub uczynić mniej widocznymi za pomocą terpentyny lub podobnego 
rozpuszczalnika olejowego. Nie używać alkalicznych środków czyszczących i środków na bazie alkoholu, gdyż mogą 
one spowodować uszkodzenie powierzchni.

Kontakt Forbo Flooring Polska:
Strona internetowa: www.forbo-flooring.pl
Email: info.pl@forbo.com
Telefon: +48 61 862 13 82


