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TIL DIN HVERDAG

LÅGER

Regelmæssig rengøring 
Anvend en blød klud opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengøringsmiddel 
uden farvestoffer og skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå striber.

Pletter 
Bør fjernes så hurtig som mulig for at forhindre dem i at trænge ned i materialerne.

VIGTIGT
Det gælder for alle køkkenlåger, at rengøringsmidler med slibemidler under ingen omstændigheder må 
anvendes. Ligeledes må der aldrig anvendes en grov skuresvamp, da denne – ligesom slibemidler – vil 
ødelægge lågens overflade.

Folie 
Det er kun i begrænset omfang muligt at fjerne pletter, der er tørret ind. Man kan evt. forsøge at 
skrubbe blidt med en opvaskebørste påført en opløsning af varmt vand og brun sæbe. Derefter vaskes 
sæberesterne væk med lunkent vand og området aftørres med en tør blød klud.

Laminat og melamin 
Rengøres med en blød klud opvredet i en opløsning af vand og klorin. Det er vigtigt, at der i denne proces 
er sørget for god udluftning samt, at man passer på tilstødende overflader, da ikke alle materialer kan 
tåle denne type rengøringsmidler. Derefter vaskes lågerne af med lunkent vand og tørres af med en tør 
blød klud. Eventuelt kan man forsøge med laminatrens. 

Malede låger 
Rengøres med en blød klud opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengørings-
middel uden farvestoffer og skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå 
striber.

Højglans folie og malede låger 
Ved normal brug af højglans-fronter kan der forekomme små ridser i overfladen. Rengøres med blød klud 
opvredet i lunkent vand, der gerne må være tilsat et almindelig rengøringsmiddel uden farvestoffer og 
skuremiddel. Efterfølgende tørres der efter med en blød klud for at undgå striber.

Linoleum 
Linoleum tåler ikke affedtende midler, herunder brun sæbe. Det anbefales, at man med jævne mellemrum 
– ca. 3-4 gange årligt eller efter behov bruger et linoleums plejemiddel. Rengøres med en blød klud 
opvredet i en opløsning af vand og et neutralt rengøringsmiddel. Er pletten stadig til stede, kan man 
eventuelt prøve med et special grundrengøringsmiddel til linoleum og derefter behandle lågen med et 
linoleums plejemiddel.   

Finér 
Finér skal altid rengøres og tørres af i fiberretningen.
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BORDPLADER
MASSIV TRÆ

Generelt
Pladerne er fra fabrikken leveret med enten en grundoliering på for og bagside samt kanter eller alterna-
tivt overflade af grundoliering + en topcoatbehandling (en mellemslibning og en ekstra oliebehandling). 
Nogle træsorter leveres med en hvidolieret overflade.

En massivtræsbordplade kræver en jævnlig vedligeholdelse med en olie, der passer til den leverede over-
flade.

Rengøring
Til daglig rengøring anbefales varmt vand og aftørring med ren opvredet klud. Undgå brug af sulfo i daglig 
brug, da det er fedtopløsende. Undgå også brug af skurepulver, da det giver en matteret overflade.

Oliering
En massiv træbordplade skal de første 4-6 uger behandles 1-2 gange pr. uge indtil pladen er mættet 
med olie, og derved opnår en smudsafvisende overflade.

Herefter efter bebov ca. hver 3. måned. Når bordpladen syner lidt mat i overfladen, er det tegn på, at den 
igen trænger til olie.

Pladen rengøres og påføres et tyndt lag olie som fordeles jævnt over hele pladen. Husk kanter, især 
kanten rundt om vasken. Eventuel overskydende olie fordeles til steder hvor pladen suger mere. Er der 
endnu overskydende olie aftørres dette efter få minutter. Fjernes denne olie ikke, skabes der skjolder i 
overfladen.

Oliering kan efterfølges af let slibning med polérsvamp.

Ridser og trykmærker
Små ridser i overfladen fjernes let med sandpapir korn 180-220. Slib i olien - så opnås et godt resultat. 
Afslut evt. med polérsvamp.

Trykmærker kan ofte varmes op. Et fugtigt stykke stof lægges på trykmærket, hvorefter der varmes med 
spidsen af strygejernet på højeste varmestyrke. Træet vil herved ”rejse” sig igen. 

Der anbefales altid brug af skærebræt og varmeskåner.

HUSK
Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med tætsluttende låg. Olie 
skal opbevares tørt og frostfri samt utilgængelig for børn
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BORDPLADER
LAMINAT

Generelt

Bordplader i laminat kræver kun minimal vedligeholdelse.

Der anvendes kun de bedste højtrykslaminater fra førende leverandører i Europa. Laminaterne er meget 

modstandsdygtige over for almindelig brug i køkkenet.

Almindelig rengøring

Til daglig rengøring anbefales varmt vand med opvaskemiddel og brug af almindelig klud.

Pletter afsat over længere tid, såsom kaffe eller the, kan normalt fjernes med et fortyndet opløsningsmiddel. 

Start altid med at bruge den mildeste metode. Vask altid efter med rent lunkent vand.

Undgå brug af skurepulver samt nylonsvampe, da dette vil mattere pladen.

Ved grundig rengøring kan anvendes laminatrens. Det fås normalt hos materialister eller i køkkenbutikker.

Stærkt farvende produkter eller blegemidler skal aftørres hurtigt for at undgå misfarvninger.

Ridser

Skår eller ridser i laminaten kan i visse tilfælde fyldes med color-core, som kan fås i et udvalg af farver.

Der anbefales altid brug af skærebræt.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan være op til 

300 grader C på undersiden, når den er varmest.

Der anbefales altid brug af varmeskåner.

Misfarvninger fra overophedning, samt brandmærker kan normalt ikke fjernes.
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BORDPLADER
GETACORE

Generelt

Getacore er et slidstærkt produkt, gennemfarvet og porefrit som i dagligdagen er nem at vedligeholde.

Daglig rengøring

Er tilstrækkelig med en hårdt opvredet klud med varmt vand tilsat alm. opvaskemiddel. Dette fjerner de 

fleste fedtpletter.

Ved mere hårdføre pletter som cigaretmærker, aflejring fra the eller kaffe anvendes et skuremiddel opløst 

i vand. Gør bordpladen fugtig og slib i cirkelbevægelser, indtil pletten er fjernet. Denne fremgangsmåde 

anvendes også i Getacore vaske som er blevet snavsede efter f.eks kaffe eller the.

Små ridser

Små ridser fjernes med slibemiddel. Start med en grovere korn f.eks. 180 eller Scotch-Brite. Herefter 

poleres med korn 320. Der skal poleres i cirkelbevægelse. Man kan med fordel anvende excentersliber. 

Sørg for at hver gang man skifter kornstørrelse øges sliberadius, så man får en jævn overgang. I nogle 

tilfælde er det fornuftigt at polere hele pladen for at bibeholde en ensartet overflade. Afhængig af den 

afsluttende glans, kan pladen slibes med endnu mindre kornstørrelse.

Varmeskader

En GetaCore bordplade tåler varme op til 170 grader C. i kort tid. En varm stegepande kan dog være op 

til 300 grader C på undersiden når den er varmest. DESIGNA anbefaler derfor altid brug af varmeskåner. 

Misfarvninger fra overophedning som går dybere ned i pladen kan normalt ikke fjernes. Se mekaniske 

skader.

Mekaniske skader

Er uheldet ude, hvor tunge ting eller skarpe genstande tabes og forårsager slagmærker, kontakt venligst 

forhandler, som kan hjælpe med at få pladen repareret, så det igen fremstår som nyt.

Kemikalier

Stærke kemikalier og syrer, som kommer på bordpladen, bør fjernes omgående. Skyl efter med rigeligt 

vand. Efterfølgende afvaskes pladen med sulfovand.
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TRÅDVARER

Stålindsatse og trådvarer

Der anvendes kun forseglede trådvarer, hvilket betyder at f.eks. rustpletter ikke fremkommer. Trådvarer 

renses med vand og klorin, undgå ridsende rengøringsmidler.

Kuglelejer/Rullehjul og skuffeskinner kræver ingen vedligeholdelse og skal ikke smøres. De kan dog smø-

res med alm. symaskineolie.


