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Vedligeholdelse af Really Solid Textile Board
Really Solid Textile Board leveres enten som ren tekstil/rå tekstil uden 
overflade behandling, eller med overfladebehandling, fremstillet af plet- og 
ridsefast melamin baseret resin.

Generel rengøring
Really Solid Textile Board, uden overfladebehandling, absorberer vand 
og skal helst rengøres med en støvsuger med børstehoved eller en hårdt 
opvredet klud. Hvis rengøringsmidler er nødvendige, bør et almindeligt mildt 
husholdnings rengøringsmiddel anvendes på en hårdt opvredet klud. 
Aftør overfladerne forsigtigt, men skrub aldrig overfladerne.
 Melamin overfladernes sejhed og høje tæthed betyder, at overfladerne 
blot behøver at blive rengjort med en hårdt opvredet klud med et mildt 
husholdnings rengøringsmiddel.
 Aftør våde overflader med en blød klud, så hverken vand eller 
rengøringsmidler efterlades på overfladerne. Vær sikker på at kanter 
ikke eksponeres til vand eller rengøringsmidler i længere tid. Kanterne vil 
absorbere vand og rengøringsmidler, som kan medføre delaminering af 
Solid Textile pladerne.
 Anvend IKKE nogle af følgende substanser på Solid Textile Boards, med 
eller uden melamin overflader: kommercielle rengøringsmidler, slibende 
rengøringsmidler, skuresvampe eller slibepapir, opløsningsmidler, fortynder, 
terpentin, ammoniak, blegemiddel, acetone, eller andre rengøringsmidler 
indeholdende organiske opløsningsmidler. 

Pletfjerning på ubehandlet Solid Textile Board
Hvis du reagerer hurtigt, er det ikke vanskeligt at fjerne spild og modvirke 
dannelsen af pletter. Vi kan dog ikke garantere fuldstændig fjernelse af 
alle pletter.
 Alle løse partikler skal fjernes med en støvsuger inden yderligere 
rengøring. Væsker suges op med en absorberende serviet eller klud.
 Fjern ikke-fedtholdige pletter ved forsigtigt at duppe med en fnugfri klud 
eller svamp, opvredet i varmt vand. Skjolder kan undgås ved forsigtigt at 
duppe med en fnugfri klud, i cirkulære bevægelser, i retning mod plettens 
centrum. Fjern fedt pletter ved anvendelse af passende rengøringsmidler. 
I alle tilfælde anbefaler vi først at teste pletfjernende midler på et ikke synligt 
sted, for at se om der skulle være nogen effekt (misfarvning, etc.) 
på overfladen.
 Vær sikker på at Really Solid Textile Boardet er helt tørt inden brug. 
Om nødvendigt anvend en hårtørrer for at undgå vedvarende skjolder.  
 Disse tips er kun anbefalinger og kan ikke garantere fuldstændig fjernelse 
af pletter. 

Advarsel 
Skrub ikke materialet hårdt, da dette kan medføre farveændring eller 
ødelæggelse af overfladen. Hvis ikke ovenstående vedligeholdelses 
instruktioner overholdes kan dette medføre skade på dit Really Solid Textile 
Board og gøre produktets garanti ugyldig. Really’s garanti dækker ikke slitage.  
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