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 Type:   Linoleum benkeplate  
Materiale:  2 mm linoleum pålimt sponplade (total: 20, 30, 40 mm)  
Forside:   Linoleum 
Overflate:  Overflatebehandling (PU akrylllakk)  
Bakside:   Bakside papir/laminat (angivet ved bestilling) 
Kant:  ABS, 2-20 mm heltrekant (angivet ved bestilling)  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com  
 

Materialbeskrivelse:  
Linoleum er et naturprodukt med en myk overflate.  

Linoleum består av 3 lag: Impregnert filtpapir, linoleumsgranulat og et lag lakk. Materialet er 
overflatebehandlet med en tverrbundet, matt PU akryllakk som beholder linoleums spesielle utstråling og 
forhindrer lysreflekser. Den totale tykkelsen vil være 2,0 mm. 

Linoleum er bionedbrytbart og skader ikke miljøet etter etterfølgende deponering.    

Rengjøring: Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann.  
Vær oppmerksom på at linoleum er et organisk materiale. Det anbefales ikke å 
anvende linoleum i områder med stor innvirkning på vann og sterke kjemiske 
stoffer - Inkludert alkaliske vaskemidler som nedbryter linoleum. 

 
Vedlikehold: Linoleumpleie anbefales for regelmessig vedlikehold og pleie av den organiske 

overflaten. Linoleumpleie er et såpebasert vaskemiddel som gir et praktisk 
beskyttelseslag og effektiv rengjøring. 

   
Flekkfjerning: Bruk alltid bekyttende under gryter, blomsterpotter, vaser, glass og lignende. 

Hvis det fortsatt er flekker, er det viktig å fjerne dem så raskt som mulig for å 
hindre at det trer inn i materialet. 
’Sæbespåner’/Såpeflak/-granulat kan brukes hvis bordplaten er veldig skitten. 
Alternativt, anbefales alltid linoleumspleie. 
Hvis ovennevnte behandling ikke hjelper, kan flekker i enkelte tilfeller fjernes ved 
å myke opp overflaten med linoleumpleie i ca. 5 min. Rens forsiktig med en 
myk, ikke-slipende svamp, klut eller lignende. Tørk av det skitne vannet med en 
klut. 

 
Riper: Vær forsiktig med materialet hvis det brukes til kjøkkenet - Større riper er 

vedvarende og vil være synlige. Bruk aldri skarpe gjenstander direkte mot 
linoleumoverflaten, men bruk alltid et skjærebrett. 
Linoleumpleie kan i enkelte tilfeller brukes til å minimere mindre riper i 
overflaten. Instruksjoner: 
1. Sprøyt et godt lag av linoleumpleie på overflaten 
2. La 5-10 min. for å la linoleumoverflaten suga luret. 
3. Massér luret i overflaten med en myk klut til overflaten er tørr. 
 

Varme: Brukk alltid gryteunderlag.  
Linoleum er ikke varmebestandig. El-kjeler, kaffemaskiner og lignende som 
avgir konstant varme og fugt kan ødelegge linoleumsoverflaten og plasseres på 
en beskyttende overflate. 

 


