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Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Laminat är ett hårt, hållbart, lättskött och hygieniskt material som inte avger någon lukt och står
emot de flesta kemikalier som används i hushåll, inklusive kosmetika och sprit (starka färgmedel och
vissa kemikalier kan dock orsaka fläckar och missfärgning). 

Laminatytan bör regelbundet rengöras med vatten och handdiskmedel. Till svårare fläckar på en yta
med struktur kan en mjuk nylonborste användas, använd dock aldrig några slipande rengöringsmedel
(t.ex. skurpulver, VIM, Jif, stålull, nylonsvamp etcetera.) eftersom dessa kan repa ytan. Om du råkar 
spilla färg eller starka blek-/rengöringsmedel för sanitetsgods, skall detta genast torkas bort innan 
skivan rengörs med vatten och handdiskmedel. Envisa fläckar kan sedan avlägsnas med allrengörings-
medel, T-Röd, förtunning eller aceton (utan olja). Rent allmänt tål kantlister ej starka lösningsmedel så 
som aceton och förtunning, var också särskilt försiktig med skarvar mm.

Lagning av små skador
Vid lagning av små skador i laminaten kan lämpligen Colorfill användas. Colorfill lämpar sig bäst för
just små skador och efter härdning uppnås 90% av hårdheten hos laminaten. Lagningen tål sedan
både värme och rengöring enligt rekommendationerna för laminatytor. Kontakta oss vid behov av
Colorfill!

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

GARANTI

Laminatytan skadas ej av vatten, låt dock aldrig  
vatten få stå kvar på ytan, eftersom detta kan tränga
in i stommen genom skarvar och kanter. Även ånga 
kan skada stommaterialen och skador orsakade
av fuktinträngning täcks ej av garantin – låt därför 
aldrig vatten ligga kvar på ytan, utan torka torrt så
snart som möjligt.

- Rengör ytan regelbundet med vatten och handdisk-
medel.

- Var extra försiktig med lösningsmedel på skarvar 
tätade med tätningsmassa.

Var extra försiktig med kantlister i t.ex. massivt trä, 
eftersom dessa är extra känsliga.

- Kantlister tål generellt ej ”starka” lösningsmedel 
(t.ex. aceton och förtunning).

- Mörka och/eller högblanka ytor är alltid känsligare 
än övrig laminat.

- Eventuella fläckar av tätningsmassa tas bort med 
aceton fri från olja.


