LINOLEUM

HORN

vedligeholdelsesvejledning

HORN

s linoleum
er et smukt
naturprodukt med en mat
og blød overflade.

Kvalitet

– Hele vejen igennem
RENGØRING

Stort tillykke med din nye HORN bordplade!
Tilbage i 90’erne havde de to iværksættere Karl
Nielsen og Ove Jørgensen en drøm om at skabe en
bordpladefabrik, som kunne udfordre den etablerede
branche. Det var sådan, at HORN blev født.
Karls iderigdom, Oves pragmatiske væsen og ikke
mindst deres fælles entusiasme, hårde arbejde og
stærke tro på fremtiden gjorde, at den spirende
virksomhed voksede hurtigt, og HORN blev kendt som
markedets ukonventionelle producent at bordplader i
høj kvalitet og anderledes kreative løsninger.
En ting har fulgt HORN gennem alle årene, nemlig
mottoet: Kvalitet - Hele vejen igennem.
Med det menes en konstant stræben efter at skabe
netop de bordplader der formår at udfordre markedet.
Det er lysten til at give dig en oplevelse nu og her,
men også lysten til at værne om en bordplade, hvis
kvalitet er gennemtænkt fra udvikling, til udvinding af
råmaterialer, til produktion og frem til at du træffer dit
valg.
På vores hjemmeside finder du yderligere information
om vores virksomhed, værdier, certificeringer og ikke
mindst bæredygtige tiltag med fokus på cirkulære
genanvendelsesmuligheden så vi sammen kan sikre en
lys fremtid.

Daglig rengøring klares med en fugtig klud.
VEDLIGEHOLD
Linoleumspleje anbefales til regelmæssig vedligehold og
pleje af den organiske overflade.
PLETFJERNING
HORN anbefaler, at der ved linoleumsoverflader
altid anvendes bordskånere under blomsterpotter, vaser
samt underkopper, glas osv.
Opstår der alligevel pletter, er det vigtigt at fjerne disse
hurtigst muligt, for at forhindre at det trænger ned i
materialet. Sæbespånevand kan med fordel anvendes,
hvis bordpladen er meget beskidt. HORN anbefaler også
Forbo’s linoleumsrens.
Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter
evt. fjernes ved at sætte overfladen i blød i vand med
linoleumspleje i ca. 5 min. Skrub efterfølgende forsigtigt
med en blød svamp, klud eller lignende. Afslut med at
tørre det snavsede vand op med en klud.

RIDSEFASTHED
Vær forsigtig med materialet, hvis det anvendes til
arbejdsplads i køkkenet - Større ridser er varige og vil
være synlige.
Linoleumspleje kan bruges til at minimere mindre ridser
i overfladen: Spray et godt lag linoleumspleje på overfladen og lad det ligge i 5-10 min for at lade linoleummet
suge plejen til sig. Massér herefter plejen ind i overfladen
med en blød, fnugfri klud indtil overfladen er tør.
VARMEFASTHED
Linoleum er ikke varmefast, så anvend altid bordskåner/
afsætningsriste. Varmeafgivende husholdningsmaskiner
med kraftig varme og/eller fugtafgivelse kan ødelægge
linoleumsoverfladen og bør placeres på beskyttende
underlag.

Vær opmærksom på at linoleum er et organisk materiale.
Vi anbefaler derfor ikke brugen af linoleum på områder,
med stor påvirkning af vand og stærke kemiske stoffer
– Herunder alkaliske rengøringsprodukter, som virker
nedbrydende på linoleum.

Du ønskes en rigtig dejlig dag!

HORN

Se hornbordplader.dk for nærmere information
og gode råd om netop din bordplade.

