furniture linoleum
RENOVERING

Skada på en bordsskivas yta kan renoveras på följande sätt:
Repor och andra permanenta skador på en bordsskiva yta är antingen naturliga
”deformationer” i materialets yta där material skrapats bort eller ämnen som har trängt in i
materialet och är därför inte lätta att ta bort. För att avgöra vilken åtgärd som är bäst lämpad
bör följande tas i beaktning.
1.
2.
3.

Antal repor och storlek/djup
Vilken åtgärd kan man tänka sig att utföra
Vilket utseende önskar man efter åtgärd. Detta avgör vilken typ av ytskydd man väljer
Olika ytskydd kan väljas och ger olika resultat. Monel, Desktop Spray, Polymer eller en
slipning och lackning. Det färdiga resultatet beror på hur mycket tid man är villig att
använda.

Du kan göra lite repor mindre synliga genom att använda ren Monel eller Desktop Spray på
ytan och gnid in med en mjuk trasa, eller så kan du använda en polymer. I bilden nedan, visar
resultaten efter behandling av ett repat område med antingen Monel, Desktop Spay eller en
polymer. Dessa behandlingar gör bara repor mindre synliga, det tar inte bort dem.

Det är också möjligt att ta bort repor och skador helt. Detta kan göras genom att slipa hela ytan
och använda en ny lack. Starta genom slipning av ytan med ett grövre sandpapper (korn P60
- P80) och avsluta med en mycket fint typ (korn P400 - P500). Skölj med rent vatten och torka
med torkdukar efter varje slipning. Låt ytan torka helt innan beläggning. DeskTop beter sig
likt en träyta och du kan använda en lämplig lack för att passa de önskemål du har om. Styrka,
glans, etc.
Diskutera möjligheterna och fundera över vilka behov som är rätt för detta ändamål. Är du
osäker rådfråga återförsäljare av lackprodukter. Låt dem guida dig till en produkt-val baserat på
vad dina prioriteringar är och vilken typ av yta som kommer att möta era behov. För att få en
yta som är så nära som möjligt det ursprungliga utseendet behöver du en lack med så låg glans
som möjligt. Glanstal ca 5. Efter lackning följs skötselråd för respektive vald lack/leverantör.

Repor och skador i ytan.

Slipa först med grovt papper (ca 80).

Kontrollera att skadorna är helt bortslipade.

Avsluta med ett fint papper (ca 400).

Rengör med vatten.

Torka rent och låt torka helt torrt.

Lacka ytan med önskad lack och glans.

Stryk på med en fin roller, först åt ena hållet.

Sedan åt andra hållet.

För att få en ökad styrka i ytan rekommenderas att ytan lackas 2 ggr.

Innan åtgärd och behandling:

Slutresultat:

Forbo Flooring ingår i den schweiziska
Forbokoncernen och erbjuder ett
komplett sortiment av golvprodukter
för såväl företag som privatpersoner.
Våra högkvalitativa textil-, linoleum-,
vinyl- och parkettgolv förenar funktion,
färg och design, vilket möjliggör
helhetslösningar för golv i alla miljöer.
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