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 Type:   Laminat bordplade 
Materiale:  0,8/0,9 mm laminat på limet spånplade (total: 20, 30, 40, 60 mm)  
Forside:   0,8 mm laminat, 0,8 mm SolidColor, 0,9 mm Fenix  
Overflade:  Som angivet ved bestilling (inkl. Fenix & SolidColor)  
Bagside:   Bagside papir/laminat (angivet ved bestilling) 
Kant:  ABS, 2*R5, postform, ret-laminatkant, trækant, akryl (angivet ved bestilling)  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.dk  
 

Materiale beskrivelse:  
Laminat består af flere lag med sammenpresset papir, med et lag dekorpapir og et beskyttende lag melamin 
øverst. Laminaten pålimes en spånplade.  

Det er mulig at få laminat i flere forskellige overflader, mønstre og farver. Det kan være nuanceforskelle ved 
efterleveringer og ved enkelte laminatdekors. Disse nuanceforskelle fremstår tydeligst ved samlinger, og er 
ikke reklamationsberettiget.  
 

Rengøring: Daglig rengøring klares let med en ren klud, opvredet i lunkent vand. Brug af 
sulfo kan over tid give en fedtet overflade, som fjernes med HORN Øko-Clean.   

 
Vedligehold:  Laminat er slidstærk og modstandsdygtig overfor almindelige 

husholdningskemikalier, men ikke stærke syrer og baser.  
   
Pletfjerning: Hvis laminatbordpladen er beskidt, kan man rengøre med vand og 

universalrengøringsmiddel.  
 HORN Øko-Clean kan også påføres koncentreret efter følgende anvisning:   

1. Øko-Clean påføres koncentreret med en klud.  
2. Lad virke 2-3 min. 
3. Fordel med en klud eller blød svamp (f.eks. melaminsvamp). Vær forsigtig 

ved ru og matte overflader (fordel med bløde strøg uden tryk).  
4. Fjern alle rester med en våd klud (aftør ca. 3-5 ganger med rent vand). 
5. Tør laminatoverfladen med en ren fnugfri klud. 
6. Punkt 1-5 gentages til bordpladen er renset i bund.  
 
Stærkt farvende væsker og lignende kan forårsage misfarvning af 
laminatbordpladen, og bør fjernes så snart som mulig.  

 
Ridsefasthed:  Benyt aldrig skarpe genstande direkte mod laminatoverfladen, men brug altid 

skærebræt. Undgå at trække materialer som keramik og støbejernsgryder 
direkte henover laminatbordpladen, da de kan ridse overfladen.   

 
Slibende rengøringsmidler f.eks.: Skurepulver, ståluld eller ætsende 
rengøringsmidler må ikke anvendes.  
Ensfarvede laminater er glatte i overfladen og ridser er derfor mere synlige. 
Nogle ridser kan udbedres med ColorFill, som kan købes hos din forhandler. 
Instruktioner følger med produktet, men vi anbefales professionel håndtering.  
 

Varme: Anvend altid bordskånere.   
Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryder eller pander. Elkedler, 
kaffemaskiner og lignende som afgiver konstant varme, bør ikke stå direkte på 
samlinger, da manglende tætning og kondens kan forårsage opbuling eller at 
vand trænger ind. Dette er ikke dækket af vores garanti.  


