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Vedligeholdelse og pleje af laminatborde 
 
 
Tillykke med dine nye møbler fra Thomsen Furniture! 
Bordene kræver ikke meget vedligeholdelse, men for at sikre, at du kan have glæde af bordene i mange år fremover, 
er her lidt gode råd og plejevejledning! 
Anvend aldrig sulfo, opløsningsmidler eller slibemidler, da det kan nedbryde overfladen. 
 
Laminat 
Laminat er slidstærkt, samt et rengøringsvenligt materiale og kræver normalt ingen speciel vedligeholdelse. Daglig 
rengøring foretages med en ren, fnugfri, blød klud opvredet i lunkent rent vand, som efterfølgende tørres af med en 
tør fnugfri, blød klud. Hvis der er brug for en mere grundig rengøring af en plet, sprayes pletten med laminatrens. (vi 
anbefaler Guardian laminatrens) Lad laminatrensen virke nogle minutter på pletten, hvorefter der tørres grundigt af 
med blød klud, hvor pletten er. Ved genstridig plet kan processen gentages. Herefter sprayes laminatrens på hele 
bordet, og fordeles jævnt med blød klud og tørres grundigt af rundt på hele bordet. Dette gøres for at få et ens 
resultat på hele bordet. Hvis bordet er meget snavset kan processen gentages. Efter rengøring med laminatrens, 
skal bordet tørres af med fugtig blød klud, opvredet i varmt vand. Herefter tørres bordet efter med tør blød klud. 
Se også beskrivelse vedr. nano borde og melaminsvamp, denne kan også bruges på laminatborde! 
 
Nano laminat 
Ved nanoborde kan der også bruges en melaminsvamp. Melaminsvampen kan bruges både tør og fugtig på bordet. 
Her tørres bordet først af med fugtig klud opvredet i varmt vand for at fjerne evt. snavs. Derefter tørres hele bordet 
af med melaminsvampen. Ved mere genstridig plet kan der også på nanoborde bruges laminatrens. (vi anbefaler 
Guardian laminatrens) Laminatrensen sprayes på hele bordet, hvorefter melaminsvampen jævnt fordeler 
laminatrensen over hele bordet og rengør bordet. Processen kan gentages hvis nødvendigt. Ved genstridigt snavs, 
kan man lade laminatrensen virker nogle minutter på pletten, og herefter rengøre med melaminsvampen, ved at 
tørre hele bordet med melaminsvampen. Dette gøres for at få et ens resultat på hele bordet. Denne proces kan også 
gentages hvis nødvendigt. Efter rengøring med laminatrens, skal bordet tørres af med fugtig blød klud, opvredet i 
varmt vand. Herefter tørres bordet efter med tør blød klud. 


