PLEJE, RENGØRING OG VEDLIGEHOLD.
Pleje og rengøring af skabe og døre i pulverlakeret overflade.
Til skab med kabinet, døre og understel i pulverlakeret stål anbefaler vi tørre rengøringsmetoder så som aftøring
med tør moppe eller støvsugning. Ved specielle behov kan rengøring gøres med fugtig klud med sæbe, eller
syntetisk rengøringsmiddel.
I de tilfælde hvor fugtig rengøring benyttes, anbefaler vi eftertørring med en tør klud så alt fugt og eventuel
rengøringsmiddel forsvinder.
OBS! Vi fraråder stærkt anvendelse af ståluld, skuresvampe eller lignende, da dette medfører risiko for at
overfladen ridses.

Pleje og rengøring af laminatflader
Sonesson skabe har højtrykslaminat på døre, bænkplader, gavlsider og topplader.
Formica® laminat er modstandsdygtig mod ridser og kantstød og tåler normal slitage, men bør aldrig anvendes som
skæreunderlag eftersom overfladen kan ridses.
Laminaten er svær at vandalisere og om konstruktionen udføres på rette måde giver det en meget solid overflade
som passer godt til offentlige steder.
Laminatoverflader bør rengøres med vand og milde rengøringsmidler.
Ved fjernelse af ingroet pletter, anbefales vædsker eller middel uden slibemiddel.
Hårdt indgroet pletter og misfarvede områder (f.eks. langvarig exponering for tobaksrøg eller beskidte industrimiljøer) kan oftest afhjælpes gennem forsigtigt at anvende et mildt rengøringsmiddel med slibevirkning. Ståluld og
skuresvampe eller stærke rengøringsmidler med slibemiddel bør dog aldrig anvendes.
Blæk og tusch afmærkninger fra kugle- eller filtpenne kan afhjælpes med et let rengøringsmiddel (f.eks. alkohol,
acetone ect.) på en ren klud.
Syreholdige midler til kemiskrengøring eller midler til fjernelse af kaltaflejringer må ikke anvendes eftersom de
forårsager permanent misfarvning. Spild eller stænk fra sådanne rengøringsmidler skal straks afvaskes fra
laminatoverfladen.
Efter anvendelse af rengøringsmidler bør overfladen skylles med rent vand og aftørres med blød klud.
Der findes en række vinduespudsemiddeler på markedet som med udmærket resultat kan anvendes til at forebygge
eller borttage ringe og rander fra overfladen efter rengøringen.
Møbelpolish bør ikke anvendes eftersom aflejringer af silikonevoks på overfladen kan forårsage misfarvninger og
render som kan være meget svære at få bort.
Overflader med kraftig strukturering eller matte overflader er svære at rengøre end overflader med plade eller let
strukturerede.
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Ingroede pletter og mærker på strukturerede overflader kan afhjælpes med en nylonbørste og noget af de rengøringsmidler som er nævnt ovenfor.
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Pleje og rengøring af akryldøre type Visible T09
Akrylplast kaldes i bland for ”akrylglas” eller bare ”akryl” og ”Plexiglas” er et varemærke for akrylglas.
Pleje
Bløde klude og milde midler så som opvaskemiddelet (YES) eller sæbevand er det som kan bruges ved rengøring eller
at fjerne det statiske på akrylplasten.
Om akrylplasten har fået en mat overflade eller er krakeleret, så er det grunden hertil sandsyligvis at det pudses med
kemikalier eller børster.
Vedligeholdelse
Under normale forhold behøver Sonesson skabet ingen speciel vedligeholdelse udover rengøring.
Cylinderlåsen behøver normalvis ikke smøres, mindre lakskader kan afhjælpes med farvestift/spray, kontakt os.
Kontakt os
Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte os.
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