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Drift og vedligehold

LAMIPROs laminater kan holde til normal slitage. De bør dog aldrig anvendes som skære- eller snitteflade. 

LAMIPRO professionel laminatrens er ideel til rengøring af laminatoverflader. Ligeledes forlænger LAMIPRO professionel 

laminatrens også holdbarheden på laminaterne. Til daglig rengøring af laminatoverflader er det dog tilstrækkeligt med rent vand og 

almindelig universalrengøring.

OBS! Der bør under ingen omstændigheder anvendes slibende rengøringsmidler. 

I skemaet nedenfor, fremgår det, hvilken rengøringsmetode, der egner sig bedst i forhold til tilsmudsningens art. 

OBS! Start altid med den mildeste metode.



Drift og vedligehold  

 

 

KKaallkk,,                      
vvaannddrreennddee,,  rruusstt

SSttøøvv,,  ssnnaavvss,,  
ffeeddtt,,  bbllyyaanntt,,  

kkrriiddtt  

HHåårrddee,,  ssttææddiiggee  
mmæærrkkeerr  oogg  

ggaammllee  pplleetttteerr  

LLeettttee,,  nnyyee  
mmæærrkkeerr Brug papirhåndklæder, bløde, rene klude (tørre eller fugtige). Ved brug af fugtig klud skal der altid tørres efter med absorberende papirhåndklæde.

Visse kalkrester 
kan fjernes med 

et surt 
rensemiddel 

(f.eks. eddike- 
eller citronsyre).

BBaakktteerriioollooggiisskkee  
pplleetttteerr,,  ssææbbeerreesstteerr,,  
bblloodd,,  uurriinn,,  ooppkkaasstt

LLææbbeessttiifftt,,  
sskkoossvvæærrttee,,  
bboonneevvookkss,,  
ppoolleerrvvookkss

VVookkssrreesstteerr,,  
vvookkssffaarrvvee

FFeeddtt,,  oolliiee,,  
ffiillttppeenn,,  

mmæærrkkeeppeenn,,  
kkuugglleeppeenn,,  

nniikkoottiinnrreesstteerr,,  
tteebbllaaddee

KKaaffffee,,  ttee,,  ffrruuggttjjuuiiccee,,  
ssuukkkkeerroopplløøssnniinnggeerr

TToo--kkoommppoonneenntt  llaakkkkeerr  oogg  
kkllææbbeemmiiddlleerr,,  ssyynntteettiisskk  

hhaarrppiikkss

SSiilliiccoonnee,,  
ttæættnniinnggssmmiiddlleerr

OOpplløøssnniinnggssmmiiddlleerr  
iinnddeehhoollddeennddee  llaakk,,  

ffaarrvveessttooffffeerr,,  
kkllææbbeemmiiddlleerr,,  

llaakkrreesstteerr,,  sspprraayyllaakkkkeerr,,  
bbllæækk

VVaannddffaarrvvee,,  
vvaannddoopplløøsseelliiggee  

kkllææbbeemmiiddlleerr

MMøørrkkee  pplleetttteerr  
eefftteerr  

bbeehhaannddlliinngg  mmeedd  
oopplløøssnniinnggssmmiiddll

eerr

Fjernes omgående med vand 
eller organisk 

opløsningsmiddel.   

Gnides tør. Brug 
siliconefjerner.

NNoorrmmaall  
ttiillssmmuuddssnniinngg  aaff  

llæænnggeerree  
vvaarriigghheedd

Brug rent, varmt vand, rene klude eller håndklæder, blød svamp eller børste (f.eks. nylon børste). Brug almindeligt rengøringsmiddel UDEN slibemiddel, vaskepulver (især 
vaskemiddel til arbejdstøj), flydende eller hård sæbe. Fjern snavs med opløsning af vaskemiddel eller blød snavset op. Vask det derefter af med rent vand eller glasrens. Tør af 

flere gange om nødvendigt. Fjern spor af rengøringsmidlet for at forhindre dannelse af striber. Tør overfladen tør med rene, absorberende klude (eller bedre: papirhåndklæder). 
Skift ofte klude.

Organiske 
opløsningsmidler, 

f.eks. acetone, sprit, 
benzin, trikloretylen, 

MEK.

Kan kun fjernes før 
hærdning. Fjernes straks 

efter kontakt med vand eller 
organiske opløsningsmidler.

Siliconefjerner

Organiske opløsningsmidler (f.eks. acetone, sprit, 
benzin, trikloretylen, MEK). Neglelakfjerner

Fjern omhyggeligt 
voks eller paraffin 
med håndkraft. 
Undgå skrabere, 

brug i stedet 
plastik- eller 

træspartler. Fjern 
evt. rester med 
trækpapir og 
strygejern.

Sæt snavset i blød natten over i opvaskemiddel eller vaskepulveropløst vand. Brug så flydende rengøringsmiddel sammen 
med en fin skære/pudseolie. Et mildt blegemiddel kan bruges, men med stor forsigtighed.

OBS! Brug flydende rengøringsmiddel, skære/pudseolie eller blegemiddel så sjældent som muligt!

Blødgør med vand eller organisk opløsnings-
middel og lad det trække. Fjernes derefter 

med blød svamp

Organiske 
opløsningsmidler

Farverester kan 
undertiden fjernes med 

håndkraft efter 
hærdning

Ikke rensningsmulig!                                              
Rester af 

kondensationsklæbemidler 
kan ikke længere fjernes.

Hvis der bruges klæbemidler eller lakker i 
produktionen, anbefales det at kontakte fabrikanten 

m.h.t. hvilke rensemidler, der er bedst egnede.

Vand eller organisk 
opløsningsmiddel

Kan damprenses. 
Desinficer i 

nødvendigt omfang.

Lamipro A/S       |       8940 Randers SV       |       +45 86 44 84 55       |       lamipro@lamipro.dk       |       www.lamipro.dk       |       2/2


