Rengjøringsveiledning for møbellinoleum
Renhold og vedlikehold
Slik behandler du linoleum under og rett etter montering:
• Fjern rester av lim, fingeravtrykk og flekker med en ren, fuktig klut, som eventuelt er tilsatt med et
pH-nøytralt rengjøringsmiddel i vannet.
• Tørket lim fjernes etter limleverandørens anbefalinger.

Når produktet er ferdig montert og klar for levering
• Rengjør overflaten med en fuktig klut. Påfør deretter Forbo Monel blandet med vann i
blandingsforholdet 0,5 dl til 10 l vann for å skåne linoleumen. Monel poleres grundig inn i overflaten
med en bløt, ren klut som ikke loer. Dette gir et godt grunnlag for den fremtidige rengjøringen.

Slik gjør du rent daglig:
• Tørk av linoleumen med en fuktig klut hvor vannet er tilsatt et pH-nøytralt rengjøringsmiddel.
• Fjern flekker straks.

Slik gjør du rent periodisk:
• For løpende vedlikehold bør overflatene behandles med Forbo Monel med jevne mellomrom.
• Ved behov, om overflatene er spesielt tilsmusset, benyttes en nøytral grunnrengjøring (f.eks. Forbo
Cleaner - et avfettende nøytralt rengjøringsmiddel).
• Gni overflaten forsiktig med en bløt klut/svamp.
• Fjern det skitne vannet.
• Skyll med rent vann og la overflaten tørke.
• Påfør ett tynt lag vedlikeholdsfilm av Forbo Monel i forholdet 0,5 dl til 10 l vann
• Polér grundig med en bløt og ren klut som ikke loer.
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Slik forebygger du og fjerner flekker:
• Skarpe ting kan gi riper i overflaten. Bruk underlag om du er i tvil.
• Fjern flekker straks (f.eks om det søles blekk, kaffe, te eller rødvin).
• Unngå vanskelige flekker ved å legge underlagsbrikker under blomsterpotter, vaser, krus, glass etc.
• Desk Top: Du kan fjerne vanskelige flekker av blekk fra kulepenn med ren klut med et nøytralt
universalt rengjøringsmiddel.

Vær oppmerksom på at linoleum er et organisk materiale, som er laget av linolje, harpiks, kalkstein,
tremel og fargepigmenter valset ut på en bærer av filtpapp. Vær derfor påpasselig med og ikke
bruke materialet på overflater hvor det er utsatt mye vann, sterke kjemiske stoffer eller alkaliske
rengjøringsprodukter som bryter ned linoleumen.
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