
Forbo Floor Care - Furniture Linoleum
Forbo Flooring skötselråd:
Forbo Floorings furniture linoleum-kollektioner är lätta att rengöra och underhålla. Följande riktlinjer garanterar att 
utseendet av produkterna bibehålls under en lång tid. 

Initial rengöring

Vid möbelproduktion

Före emballering och produkten lämnar platsen för tillverkning ska du försäkra dig om att ytan är ren och klar för 
användning. Torka av med en fuktig trasa för att säkerställa att lösa rester från tillverkningen avlägsnas och kontrollera 
ytan. För extra skydd vid transport och första användning rekommenderar vi att du applicerar en blandning av vatten 
och naturlig tvål eller vax (t.ex. Forbo Monel) med en ren trasa.

Regelbundet underhåll:

Torka av med en fuktig trasa och en pH-neutralt rengöringsmedel. För regelbunden rengöring kan du också använda 
med en blandning av vatten och naturlig såpa eller vax (t.ex. Forbo Monel i förhållandet mellan 0,5 cl och 10 liter 
vatten) 

Periodiskt underhåll:

För att underhålla ytan av Furniture Linoleum bör en blandning av vatten och naturlig såpa eller vax (t.ex. Forbo Monel 
i förhållande mellan 0,5 cl och upp till 10 liter vatten) användas regelbundet. Om ytan har blivit negligerad eller hårt 
sliten, kan en lösning av vatten och naturlig såpa eller vax (Monel i förhållandet 1:10) användas för att uppgradera 
Linoleum Furniture.

Fläckborttagning: 
•  För att förhindra envisa fläckar, använd alltid underlägg under blomkrukor, vaser, koppar, glasögon, etc.
•  Det är viktigt att avlägsna fläckar och spill så fort som möjligt för att hindra dem från att tränga in i materialet. Ytan 

kan rengöras med ett neutralt rengöringsmedel och vatten.
•  Om den ovannämnda behandlingen inte hjälper, prova blöta ytan i vatten med en pH-neutral universalrengöring 

(till exempel Forbo Cleaner utspätt till 5% i vatten) i några minuter. Skrubba ytan försiktigt med en vit rondell eller 
liknande. Avsluta genom att torka av det smutsiga vattnet med en trasa. För att uppgradera ytan efter noggrann 
rengöring, se "Periodiskt underhåll" ovan.

•  Vissa pigmenterade fläckar kan avlägsnas eller göras mindre synliga genom användning av terpentin eller liknande 
oljebaserat lösningsmedel. Använd inte alkaliska eller alkoholbaserade rengöringsmedel eftersom det kommer att 
skada ytan. 
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