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Drift och underhåll

LAMIPROs laminat tål normalt slitage. De bör dock aldrig användas som skär- eller snittytor. 

LAMIPRO professionell laminatrengöring passar perfekt för rengöring av laminatytor. LAMI professionell laminatrengöring 

förlänger dessutom laminatens hållbarhet. För daglig rengöring av laminatytor räcker det dock med rent vatten och allmän 

universalrengöring.

OBS! Använd aldrig slipande rengöringsmedel. 

I schemat nedan framgår det vilken rengöringsmetod som passar bäst beroende på typen av smuts. 

OBS! Börja alltid med den mildaste metoden.



Drift och underhåll  

 

 

Kan inte rengöras!                                              
Rester av kondenserande 
klister kan inte längre tas 

bort.

Om klister eller lack används i produktionen 
rekommenderas det att kontakta tillverkaren 

gällande vilka rengöringsmedel som är lämpligast.

Vatten eller 
organiska 

lösningsmedel

Kan tas bort med 
fukt. Desinficera efter 

behov.

Tas omgående bort med 
vatten eller organiskt 

lösningsmedel.   

Gnugga torrt. 
Använd 

silikonborttagning.

LLäännggrree  ttiiddss  
nnoorrmmaall  

nneeddssmmuuttssnniinngg

Använd rent varmt vatten, rena trasor eller pappershanddukar, mjuk svamp eller borste (t.ex. nylonborste). Använd vanligt rengöringsmedel UTAN slipmedel, pulvertvättmedel (särskilt 
tvättmedel för arbetskläder), flytande eller fast tvål. Ta bort smuts med en upplösning av tvättmedel eller blöt upp smutsen. Tvätta därefter bort det med rent vatten eller 

glasrengöringsmedel. Torka av flera gånger om det behövs. Ta bort spår av rengöringsmedel för att undvika att ränder bildas. Torka ytan torr med rena, absorberande trasor (eller 
ännu hellre pappershanddukar). Byt trasa ofta.

Organiska 
lösningsmedel, t.ex. 

aceton, alkohol, 
bensin, trikoloreten, 

MEK.

Kan bara tas bort före 
härdning. Tas bort direkt 
efter kontakt med vatten 

eller organiska 
lösningsmedel.

Silikonborttagning

Organiska lösningsmedel (t.ex. aceton, alkohol, bensin, 
trikoloreten, MEK). Nagellacksborttagning

Ta bort vax eller 
paraffin noggrant 
för hand. Undvik 
skrapor. Använd 

istället plast- eller 
träspacklar. Ta 
bort ev. rester 

med läskpapper 
och strykjärn.

Blötlägg smutsen över natten i diskmedel eller vatten med upplöst tvättmedel. Använd flytande rengöringsmedel tillsammans 
med en fin skär-/putsolja. Ett milt blekmedel kan användas, men bara med stor försiktighet.
OBS! Använd flytande rengöringsmedel, skär-/putsolja eller blekmedel så sällan som möjligt!

Blöt upp med vatten eller organiskt 
upplösningsmedel och låt det verka. Ta 

därefter bort med en blöt svamp.

Organiska 
lösningsmedel

Färgrester kan under 
tiden tas bort för hand 

efter härdning

VVaaxxrreesstteerr,,  
vvaaxxffäärrgg

FFeetttt,,  oolljjaa,,  
ffiillttppeennnnaa,,  

mmäärrkkppeennnnaa,,  
kkuullssppeettssppeennnnaa,,  
nniikkoottiinnrreesstteerr,,  

tteebbllaadd

KKaaffffee,,  ttee,,  ffrruukkttjjuuiiccee,,  
ssoocckkeerrllöössnniinnggaarr

TTvvååkkoommppoonneennttssllaacckk  oocchh  
kklliisstteerr,,  ssyynntteettiisskk  hhaarrttss

SSiilliikkoonn,,  
ttäättnniinnggssmmeeddeell

LLöössnniinnggssmmeeddeell  ssoomm  
iinnnneehhåålllleerr  llaacckk,,  

ffäärrggäämmnneenn,,  kklliisstteerr,,  
llaacckkrreesstteerr,,  sspprreejjllaacckk,,  

bbllääcckk

VVaatttteennffäärrgg,,  
vvaatttteennllöösslliiggaa  

kklliisstteerr

MMöörrkkaa  ffllääcckkaarr  
eefftteerr  bbeehhaannddlliinngg  

mmeedd  
llöössnniinnggssmmeeddeell

KKaallkk,,                      
vvaatttteennrräännddeerr,,  

rroosstt

DDaammmm,,  ssmmuuttss,,  
ffeetttt,,  bbllyyeerrttss,,  

kkrriittaa  

HHåårrddaa,,  eennvviissaa  
mmäärrkkeenn  oocchh  

ggaammllaa  ffllääcckkaarr  

LLäättttaa,,  nnyyaa  
mmäärrkkeenn Använd pappershanddukar, mjuka, rena trasor (torra eller fuktiga) Vid användning av fuktig trasa ska du alltid eftertorka med absorberande pappershanddukar.

Vissa kalkrester 
kan tas bort med 

ett surt 
rengöringsmedel 
(t.ex. ättika eller 

citronsyra).

bbaakktteerriioollooggiisskkaa  
ffllääcckkaarr,,  ttvvåållrreesstteerr,,  

bblloodd,,  uurriinn,,  
kkrrääkknniinnggaarr

LLääppppssttiifftt,,  
sskkookkrräämm,,  
bboonnvvaaxx,,  
ppoolleerrvvaaxx
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