
Armstrong Linoleum 

Brugsanvisning til pleje af overflader på borde og bænke 

Armstrong Linoleum er et slidstærkt og miljøvenligt materiale med lang levetid og naturlige antibakterielle 

egenskaber, samtidig med at den næsten kun består af naturligt og primært fornyeligt materiale. 

Armstrong Linoleum er meget nem at rengøre og pleje takket være den moderne overfladebehandling. 

Sørg altid for at tørre spild eller pletter af så hurtigt som muligt for at holde overfladen fugt- og 

smudsafvisende samt modstandsdygtig mod mekanisk slitage. 

Daglig pleje 

Brug en mikrofiberklud med vand til at fjerne pletter. 

Når overfladen begynder at blive mat og svær at fjerne pletter på, kan du tilsætte en voksopløsning i 

vandet (type 1-voks). Tør derefter overfladen efter med en tør og ren mikrofiberklud. 

Pletfjerning 

Trin 1 (Lettere pletter af fedt, chokolade, kaffe, juice, æg, blyant m.m.) 

- Rengør overfladen med en mikrofiberklud og tilsæt ph-neutralt rengøringsmiddel (type Storfix) i 

vandet. 

Trin 2 (Sværere pletter som farvekridt, tusch og kuglepen) 

- Rengør overfladen ved at tilsætte et ph-neutralt rengøringsmiddel (type Storfix) i vandet sammen 

med diamantimprægneret svamp/nylondug (type Twister) og gnubbe til pletten er væk. 

(Hvis pletten ikke kan fjernes, kan mineralsk terpentin anvendes til punktrengøring) 

- Tør overfladen af med en fugtig klud og tilsæt en voksopløsning i vandet (type 1-voks). 

- Tør derefter overfladen efter med en tør og ren mikrofiberklud. 

Trin 3 (Meget svære pletter, ridser og brændemærker) 

- Rengør overfladen ved at tilsætte ph-neutralt rengøringsmiddel (type Storfix) i vandet sammen 

med med diamantimprægneret svamp/nylondug (type Twister). 

- Tør overfladen af med en fugtig mikrofiberklud med vand. 

- Behandl overfladen med voks med en klud eller moppe og lad den tørre (ca. 20 min.) 

- Brug en tør mikrofiberklud til at fjerne eventuelle voksrester. 

- Behandlingen genskaber en smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. 

Behandling 

Når overfladen er mat og svær at rengøre/fjerne pletter på og med en tydelig tilsmudsning har den brug for 

en behandling. 

- Rengør overfladen ved at tilsætte ph-neutralt rengøringsmiddel (type Storfix) i vandet sammen 

med diamantimprægneret svamp/nylondug (type Twister). 

- Tør overfladen af med en fugtig mikrofiberklud med vand. 

- Behandl overfladen med voks med en klud eller moppe og lad den tørre (ca. 20 min.) 

- Brug en tør mikrofiberklud til at fjerne eventuelle voksrester. 

- Behandlingen genskaber en smudsafvisende og rengøringsvenlig overflade. 



Tips og råd 

- Brug altid beskyttelse under blomsterkrukker, kaffekopper m.m. for at forhindre varige pletter. 

- Brug altid beskyttelse under varme genstande, f.eks. kasseroller. 

- Brug aldrig stærkt alkaliske eller sure produkter til rengøring. 

- Følg altid kemikalieproducents doseringsanbefaling. 

- Vask altid klude m.m. efter brug. 

- Kontakt leverandør for råd omkring pleje og vedligeholdelse. 

 

 

 

 

 

 


