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TIL DIN HVERDAG

SKAPDØRER

Regelmessig rengjøring 
Bruk en myk klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjøringsprodukt uten 
fargestoffer og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Flekker 
Bør fjernes så raskt som mulig for å forhindre dem i å trenge ned i materialene.

VIKTIG
For alle skapdører på kjøkkenet gjelder det at rengjøringsprodukter med slipemidler under ingen 
omstendigheter må anvendes. Det må heller aldri brukes en grov skuresvamp ettersom denne - på 
samme måte som slipemidler - vil ødelegge overflaten på skapdøren.

Folie 
Flekker som er tørket inn er kun mulig å fjerne i begrenset omfang. Man kan evt. prøve å skrubbe 
forsiktig med en oppvaskbørste påført en oppløsning av varmt vann og brun såpe. Deretter vaskes 
såperestene av med lunkent vann, og området tørkes med en tørr, myk klut.

Laminat og melamin 
Renses med en myk klut oppvridd i en oppløsning av vann og klor. I løpet av denne prosessen er det 
viktig at det luftes godt ut og at man er oppmerksom på tilstøtende overflater, ettersom ikke alle 
materialer tåler denne type rengjøringsprodukter. Deretter vaskes skapdørene med lunkent vann og 
tørkes med en tørr, myk klut. Man kan eventuelt prøve å bruke laminatrens. 

Malte skapdører 
Renses med en myk klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjørings-
produkt uten fargestoffer og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Høyglansfolie og malte skapdører 
Ved normal bruk av høyglans fronter kan det forekomme små riper i overflaten. Renses med en myk 
klut oppvridd i lunkent vann, som gjerne må være tilsatt et vanlig rengjøringsprodukt uten fargestoffer 
og skuremiddel. Deretter tørkes av med en myk klut for å unngå striper.

Linoleum 
Linoleum tåler ikke avfettende midler, blant annet brun såpe. Det anbefales at man med jevne 
mellomrom - ca. 3-4 ganger i året eller etter behov - bruker et vedlikeholdsprodukt til linoleum.

Renses med en myk klut oppvridd i en oppløsning av vann og et nøytralt rengjøringsprodukt. Hvis 
flekken fortsatt er synlig, kan man eventuelt forsøke med et spesielt grunnrengjøringsprodukt til 
linoleum, og deretter behandle skapdøren med et vedlikeholdsprodukt til linoleum.   

Finér 
Finér skal alltid renses og tørkes i fiberretningen.
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BORDPLATER
MASSIV TRE

Generelt
Platene er fra fabrikken levert med enten en oljegrunning på for- og baksiden samt kanter eller alterna-
tivt overflate av oljegrunning + en top coat-behandling. (En mellomsliping og en ekstra oljebehandling). 
Noen tresorter leveres med en hvitoljet overflate.

En bordplate i massivtre krever jevnlig vedlikehold med en olje som passer til den leverte overflaten.

Rengjøring
Til daglig rengjøring anbefales varmt vann og tørking med en ren vridd klut. Unngå bruk av vaskemidler 
i daglig bruk, da det er fettoppløsende. Unngå også bruk av skurepulver, da det gir en mattert overflate.

Oljing
En bordplate i massivtre skal de første 4–6 ukene behandles 1–2 ganger pr. uke til platen er mettet med 
olje, og dermed oppnår en smussavvisende overflate.

Deretter etter behov ca. hver 3. måned. Når bordplaten ser litt matt ut i overflaten, er det tegn på at den 
trenger oljing igjen.

Platen rengjøres og påføres et tynt lag olje som fordeles jevnt over hele platen. Husk kantene, særlig kanten 
rundt vasken.  Eventuell overskytende olje fordeles på steder hvor platen suger mer. Hvis det fortsatt er over-
skytende olje, tørkes dette etter få minutter. Fjernes ikke denne oljen, dannes det misfarginger på overflaten.

Oljing kan etterfølges av lett sliping med poleringssvamp.

Riper og trykkmerker
Små riper i overflaten fjernes lett med sandpapir korn 180–220. Slip oljen slik at det oppnås et godt 
resultat. Avslutt ev. med poleringssvamp.

Trykkmerker kan ofte varmes opp. Legg et fuktig stykke stoff på trykkmerket, og varm opp med spissen 
av strykejernet på høyeste varmestyrke. Treet vil dermed «reise» seg igjen. 

Det anbefales alltid å bruke skjærebrett og bordskåner.

HUSK
Oljekluter kan selvantenne. Brukte kluter skal brennes eller oppbevares i glass med tettsittende lokk. Olje 
skal oppbevares tørt og frostfritt samt utilgjengelig for barn
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BORDPLATER
LAMINAT

Generelt

Bordplater i laminat krever kun minimalt med vedlikehold.

Vi bruker kun de beste høytrykkslaminatene fra ledende leverandører i Europa. Laminatene er svært 

motstandsdyktige overfor vanlig bruk på kjøkkenet.

Vanlig rengjøring

Til daglig rengjøring anbefales varmt vann med oppvaskmiddel og bruk av en vanlig klut. 
 
Flekker avsatt over lengre tid, slik som kaffe eller te, kan vanligvis fjernes med et fortynnet løsemiddel.  

Start alltid med å bruke den mildeste metoden. Vask alltid etterpå med rent lunkent vann.
 
Unngå bruk av skurepulver samt nylonsvamper, da dette vil mattere platen.
 
Ved grundig rengjøring kan du bruke laminatrens. Det fås normalt hos fargehandlere eller kjøkkenbutikker.

Sterkt fargende produkter eller blekemidler skal tørkes raskt for å unngå misfarging.

Riper

Hakk eller riper i laminatet kan i visse tilfeller fylles med color-core, som kan fås i et utvalg av farger.

Det anbefales alltid å bruke skjærebrett.

Varmeskader

En DESIGNA-laminatplate tåler varme opptil 170 °C i kort tid. En varm stekepanne kan være opptil 300 

°C på undersiden når den er varmest.

Det anbefales alltid å bruke bordskåner.

Misfarging fra overoppheting samt brennmerker kan vanligvis ikke fjernes.
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BORDPLATER
GETACORE

Generelt

Getacore er et slitesterkt produkt som er gjennomfarget og porefritt som er enkelt å vedlikeholde i hver-

dagen.

Daglig rengjøring

Er tilstrekkelig med en hardt vridd klut med varmt vann tilsatt vanlig oppvaskmiddel. Dette fjerner de 

fleste fettflekker.

Ved mer hardføre flekker, som sigarettmerker, avleiring fra te eller kaffe, brukes et skuremiddel oppløst i 

vann. Gjør bordplaten fuktig og slip i sirkelbevegelse til flekken er fjernet. Denne fremgangsmåten brukes 

også i Getacore-vasker som har blitt tilsmusset av f.eks. kaffe eller te.

Små riper

Små riper fjernes med slipemiddel, start med grovere korn, f.eks. 180 eller Scotch-Brite. Deretter polerer 

du med korn 320. Du skal polere i en sirkelbevegelse, man kan med fordel bruke eksentersliper. Sørg for 

at du øker sliperadius hver gang du bytter kornstørrelse, slik at du får en jevn overgang. I noen tilfeller er 

det fornuftig å polere hele platen for å beholde en ensartet overflate. Avhengig av den avsluttende glan-

sen, kan platen slipes med enda mindre kornstørrelse.

Varmeskader

En GetaCore bordplate tåler varme opptil 170 °C i kort tid. En varm stekepanne kan likevel være opptil 300 

°C på undersiden når den er varmest. DESIGNA anbefaler derfor alltid å bruke bordskåner. Misfarginger 

fra overoppheting som går dypere ned i platen kan vanligvis ikke fjernes. Se mekaniske skader.

Mekaniske skader

Er uhellet ute og du mister ned tunge ting eller skarpe gjenstander og forårsaker slagmerker, kan du 

kontakte forhandleren som kan hjelpe med å få platen reparert slik at den blir som ny igjen.

Kjemikalier

Sterke kjemikalier og syrer som kommer i kontakt med bordplaten, bør fjernes omgående. Skyll etterpå 

med rikelig med vann. Deretter vaskes platen med vaskemiddel.
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TRÅDVARER

Stålinnsatser og trådvarer

Det brukes kun forseglede trådvarer, som betyr at f.eks. rustflekker ikke fremkommer. Trådvarer renses 

med vann og klor, unngå slitende rengjøringsmidler.

Kulelager/Rullehjul og skuffeskinner krever ingen vedlikehold og skal ikke smøres. De kan likevel smøres 

med vanlig symaskinolje.


