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Vedligeholdelse og pleje af linoleumsborde 
 
 
Tillykke med dit nye bord fra Thomsen Furniture! 
Linoleum er et CO2 neutralt naturprodukt med en blød og behagelig overflade, der er antistatisk og 
modstandsdygtig overfor støv og snavs. Den matte overflade er varm og behagelig at røre ved. 
Linoleumsoverfladen er mindre modtagelig for fingeraftryk og farverne falmer ikke med tiden. Da linoleum 
er et 100% naturprodukt kan der forekomme farveforskelle ligesom mindre variationer i overfladen må 
forventes i form af enkelte pletter og mærker. Hvis du ved modtagelsen af dit linoleumsprodukt opdager 
en gullig film på linoleummets overflade, såkaldt tørrekammerfilm, kan du være helt rolig- den forsvinder, 
når overfladen udsættes for lys. 
 
Regelmæssig rengøring   
• Rengør med en fugtig bomulds klud med et neutralt rengøringsmiddel.  (ikke fiberklud) 
  
Lejlighedsvis vedligeholdelse   
• For løbende at vedligeholde plejen af overfladen bør linoleumspleje eller Monel anvendes med jævne 
mellemrum.   
 

• Ved kraftigere tilsmudsning anvend et neutralt grundrengøringsmiddel i den rette opløsning (f.eks. Forbo Cleaner - 
et affedtende neutralt rengøringsmiddel). Efter grundig rengøring, skal bordet tørres af med fugtig blød bomuldsklud 
klud, opvredet i varmt vand. Herefter tørres bordet efter med tør blød klud. Påfør herefter Linoleumspleje eller 
Monel i forholdet 0,5 dl til 10 I vand. Forebyggende foranstaltninger og pletfjerning   
 
• For at forhindre fastsiddende pletter anbefales at bruge bordskånere under urtepotteskjulere, vaser, kopper, glas 
etc.   
 
• Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne dem så hurtigt som muligt for at forhindre at de trænger ned i 
materialet. Overfladen skaI rengøres med et neutralt rengøringsmiddel opløst i vand.   
 
• Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med klar-
til-brug linoleumspleje eller Monel i forholdet 0,5 dl til 1I vand i ca. 5 minutter. Skrub efterfølgende forsigtigt med en 
svamp, klud eller lign. Afslut med at tørre det snavsede vand op med en klud.   
 
Se yderligere information på www.forbo-flooring.dk (downloads).  
 
 


