SKÖTSELANVISNING

ALLMÄNT
Inredningarnas synliga delar består till stor del av lackade
MDF-enheter eller pulverlackerad stålplåt.
Vid fläckborttagning når man bästa resultat genom att följa nedanstående
rekommendationer.

BORTTAGNING AV SMUTS
Torka av ytan med fuktig trasa. Vatten med såpa, tvål eller vanligt syntetiskt
rengöringsmedel löser vanligt förekommande smutsfläckar. Speciellt svår nedsmutsning
kräver behandling med koncentrerat rengöringsmedel. Vi rekommenderar eftertorkning med
torr trasa så att all fukt och eventuellt rengöringsmedel försvinner.

BORTTAGNING AV LIMFLÄCKAR
Utspillt lim på den dekorativa ytan tas bort med ljummet vatten, tillsatt med ca 10% etanol.
Uthärdande urealim är svåra att avlägsna. Pensling med utspädd saltsyralösning kan ibland
ge bra resultat, eventuellt kombinerat med försiktig skrapning med träkniv eller liknande.
Ta kontakt med limfabiken för vidare upplysning om borttagning av limfläckar.

BORTTAGNING AV FLÄCKAR FRÅN FÄRG, PENNOR ETC
Här används organiskt lösningsmedel t ex. T-sprit, bensin, aceton eller liknande. Ta bort
resterna av det organiska lösningsmedlet med vatten och vanligt rengöringsmedel.
Tänk på att många lösningsmedel är miljö och hälsofarliga. Använd små mängder, vädra
ordentligt och undvik öppen eld i samband med rengöring.

ANVÄND ALDRIG STÅLULL
Stålull, scotchbrite och liknande får inte användas eftersom det lätt ger blanka fläckar på
de ytor som rengjorts. Undvik även rengöringsmedel som innehåller skurmedel.
Nitrocellulosaförtunning ska inte heller användas eftersom den kan ge strimmor i ytan.

UNDERHÅLL
Våra möbler har inget underhållsbehov. Viktigt är dock att de står uppställda i en torr
inomhusmiljö.

VID SKADOR PÅ DIN MÖBEL
Om något mot förmodan skulle gå sönder på din möbel är du välkommen
att ringa till ditt närmaste Lundqvist-kontor.
Vi har servistekniker runt om i hela landet som kan hjälpa dig.

ÅTERVINNING OCH DESTRUKTION
Återvinning sker genom demontering av gångjärn, handtag och lådgejdrar.
Skåpstomme i MDF sorteras som träavfall. Stålplåt och beslag sorteras som
metallavfall.
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