
 

 

VEDL IGEHOLDELSESVEJLEDNING  

 
LAMINAT LÅGER 
Almindelig rengøring: 
Overfladen rengøres med en ren klud hårdt 
opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres 
overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud.  
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som 
skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign.  
 
 
FOLIE OG MALET – MAT OVERFLADE 
Almindelig rengøring: 
Overfladen rengøres med en ren klud hårdt 
opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres 
overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud.  
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som 
skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign. 
 
 
FOLIE OG MALET – HØJGLANS OVERFLADE 
Almindelig rengøring: 
Ved daglig rengøring er det oftest 
tilstrækkeligt at aftørre overfladen med en 
ren microfiberklud. Ved særlig vanskelige 
pletter kan det være nødvendigt at bruge en 
fugtig microfiberklud, der er opvredet i vand 
tilsat opvaskemiddel. Overfladen aftørres 
efterfølgende med en ren og tør microfiber-
klud. Anvend aldrig slibende rengøringsmidler 
som skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign. 
 
Vi tager forbehold mod, at der kan forekomme 
mindre ridser på højglansprodukter, samt at 
ridser vil fremkomme ved brug.  
 
Malede fronter vil altid være lidt mere ”ru”, 
der hvor pladen er tilskåret – eksempelvis på 
kanter og i gribelisten.  
 
Vigtigt omkring brug af microfiberkluden 
Inden brug er det vigtigt at sikre sig, at 
overfladen er helt fri for synligt skidt/større 
støvkorn, der vil ridse overfladen, når kluden 
føres henover. Et let pust kan fjerne støvet. 
 
Microfiberkluden skal bruges med let hånd. 
Gnides der for hårdt på overfladen er der 
risiko for, at der opstår en varmefriktion 
mellem klud og overflade, hvorved folien 
ødelægges/ridses. 
 
Kluden bør rystes et par gange under brug for 
at sikre sig, at kluden er fri for ”støv/skidt”. 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
TRÆ/FINÉR LÅGER 
Almindelig rengøring: 
Overfladen rengøres med en ren, tør klud. 
Pletter, der ikke kan fjernes på denne måde 
aftørres med en klud, der er hårdt opvredet i 
sæbevand. Efterfølgende aftørres overfladen 
med en ren, tør klud. 
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som 
skurepulver, ståluld, nylonsvampe og lign. 
 
 
MASSIVE OLIEREDE TRÆKANTER 
Almindelig rengøring: 
Overfladen rengøres med en klud hårdt 
opvredet i sæbevand. Efterfølgende aftørres 
overfladen omhyggeligt med en ren, tør klud. 
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler som 
skurepulver ståluld, nylonsvampe og lign. 
 
Vedligeholdelse/efterbehandling af massive 
olierede trækanter: 
Massive olierede trækanter skal vedlige-
holdes/efterbehandles med en særlig plejeolie. 
Plejeolien påføres med en klud på en let pudset 
træoverflade. Overskydende olie aftørres med 
en tør klud. Olien tørrer i løbet af 30 min., men 
er først gennemhærdet efter et par dage. 
 
Det er vigtigt at bemærke, at klude og andet 
materiale, som er vædet med olien, kan 
selvantænde. Kludene skal derfor brændes eller 
opbevares i en lufttæt beholder. 
 
 
VIGTIGT 
Beskyttelsesfilmen må først fjernes efter at 
lågerne er færdig monteret. Brug en fingernegl 
til at fjerne beskyttelsesfilmen – begynd i det 
ene hjørne. Brug aldrig en kniv eller andre 
skarpe genstande. 
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