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 Type:   Linoleum bordplade 
Materiale:  2 mm linoleum pålimet spånplade (total: 20, 30, 40 mm)  
Forside:   Linoleum 
Overflade:   Overfladebehandling (PU akryllak)  
Bagside:   Bagside papir/laminat (angivet ved bestilling) 
Kant:  ABS, 2-20 mm trækant (angivet ved bestilling)  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.dk  
 

Materiale beskrivelse:  
Linoleum er et naturprodukt med en blød overflade. 

Linoleum er opbygget af 3 lag: Imprægneret filtpap, linoleumsgranulat og et lag lak. Materialet 
overfladebehandles med en tværbunden, mat PU akryllak, der bevarer linoleums særlige udstråling og hindrer 
lysreflekser. Den totale tykkelser bliver 2,0 mm. 

Linoleum er biologisk nedbrydeligt og skader ikke miljøet ved senere bortskaffelse.   

Rengøring: Daglig rengøring klares let med en ren klud, opvredet i lunkent vand. 
  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 rengøringsmidler, som virker nedbrydende 
på linoleum.   

 
Vedligehold:  Linoleumspleje anbefales til regelmæssig vedligehold og pleje af den organiske 

overflade. Linoleumspleje er et sæbebaseret vaske- og plejemiddel, som giver 
en praktisk beskyttelseslag og effektiv rengøring.   

   
Pletfjerning: Det anbefales, at der ved linoleumsoverflader altid anvendes bordskåner under 

blomsterpotter, vaser samt underkopper, glas og lignende.  
  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. 
Alternativt linoleumsrens.  
Hvis ovennævnte behandling ikke hjælper, kan pletter forsøges fjernes ved at 
sætte overfladen i blød i vand med linoleumspleje i ca. 5 min. Skrub 
efterfølgende forsigtigt med en blød, ikke slibende 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. Benyt aldrig skarpe genstande direkte 
mod linoleumsoverfladen, men brug altid skærebræt.  
Linoleumspleje kan i visse tilfælde bruges til at minimere mindre ridser i 
overfladen. Brugsanvisning:  
1. Spray et godt lag linoleumspleje på overfladen 
2. Lad det ligge 5-10 min. for at lade linoleumsoverfladen suge plejen til sig.  
3. Massér plejen ind i overfladen med en blød, klud til overfladen er tør.  
 

Varme: Anvend altid bordskånere.   
Linoleum er ikke varmefast. Varmeafgivende husholdningsmaskiner med kraftig 
varme og/eller fugtafgivelse kan ødelægge linoleumsoverfladen og bør placeres 
på et beskyttende underlag.   


