
 HORN KOMPAKTLAMINAT – FDV DATABLAD 

V1-NO18 
 
   

 Type:   Laminat benkeplate  
Materiale:  13, 16, 20 mm kompaktlaminat 
Forside:   Laminat 
Overflate:  Som angivet ved bestilling (inkl. Fenix)  
Bakside:   Laminat  
Kant:  1*1 fas  
Farve:   Se sortimentsoversigt på hornbordplader.com  
 

Materialbeskrivelse:  
Kompaktlaminat består av flere lag med sammenpresset papir, med et lag av dekorpapir og et beskyttende 
lag melamin øverst.  

Det er mulig å få laminat i flere forskjellige overflater, mønstre og farger. Det kan være nyanseforskjeller ved 
etterleveringer og ved enkelte laminatdekors. Disse nyanseforskjelle fremstår tydeligst ved skjøter.  

 

Rengjøring: Vanlig rengjøring gjøres med en ren klut, oppvridd i rent, lunkent vann. Bruk av 
sulfo-produkter kan over tid gi en fettaktig overflate, som fjernes med HORN 
Eco-Clean.   

 
Vedlikehold:  Laminat er slitesterkt og modstandsdygtig overfor vanlige kjemikalier og 

rengøringsmidler i husholdningen, men ikke sterke syrer og baser.  
   
Flekkfjerning: Hvis laminat benkeplaten er skittent, kan man rengjøre med vann og normalt 

universalrengjøringsmiddel.  
 HORN Eco-Clean kan også påføres konsentrert efter følgende anvisning:   

1. Eco-Clean påføres konsentrert med en klut.  
2. Lad virke 2-3 min. 
3. Fordel med en klut eller myk svamp. Vær forsiktig med matte overflater 

(fordel med myke strø uten trykk).  
4. Fjern alle rester med en våt klut (tørk ca. 3-5 ganger med rent vann) 
5. Tørk laminat overflaten med en ren lofri klut 
6. Punkt 1-5 gjentas til benkeplaten er renset i bund.  
Sterkt fargede væsker og lignende kan forårsake misfargning av laminat 
benkeplaten, og bør fjernes så snart som mulig.  

 
Riper: Benytt aldri skarpe genstande direkte mot laminatoverflaten, men benytt 

skjærebræt. Unngå materialer som f.eks. keramikk og støpejernsgryter de de 
kan ridse benkeplaten.  
Slipende rengjøringsmidler som for eksempel skurepulver, stålull eller etsende 
rengjøringsmidler må ikke benyttes.  
Ensfargede laminater er glatte i overfladen og rifter er derfor lettere synlige. 
Nogle riper kan utbedres med ColorFill, som kan kjøpes hos din forhandler. 
Instruktjoner følger med produktet, men vi anbefales profesjonel håndtering.  
 

Varme: Brukk altid gryteunderlag.  
Laminat tåler ikke direkte kontakt med varme gryter eller panner.  

 


