
Pletfjerning
For at undgå fastsiddende pletter, anvendes underlag under kopper og glas.
Skulle der alligevel opstå pletter, så skal de fjernes hurtigst muligt for at 
forhindre indtrængning i overfladen. Overfladen skal rengøres med et neutralt 
rengøringsmiddel opløst i vand.

Skulle ovennævnte behandling ikke hjælpe, kan pletter evt. fjernes ved at sætte 
overfladen i blød i vand med klar til brug linoleumspleje eller MONEL plejemiddel. 
Pas på krydsfinerkanten. Skrub efterfølgende med en hvid skuresvamp eller lign. 
Det snavsede vand skal afslutningsvis tørres op med en klud.

MONTERING OG VEDLIGEHOLD
Horneman Linoleumsbordplade

Kerne:  Birke krydsfiner

Dimension:  23 x 630 x 3000 mm

Kanter:  Radius 2 mm – rå/ubehandlet

Horneman

For seneste version henvises til dlh.dk



MONTERING
Læs venligst hele denne vejledning før montering/bearbejdningen påbegyndes.  
Vi anbefaler, at du tager en fagmand med på råd, hvis du er i tvivl.

Da Linoleum er et naturprodukt, har det den egenskab, at der uundgåeligt vil opstå 
småridser på overfladen, som med tiden kan forsvinde af sig selv. Linoleum kan 
anvendes i køkken med forsigtighed, men linoleum er ikke varmefast, så der skal 
anvendes bordskånere til varme pander gryder.

Opbevaring: 
-  Det anbefales at bordpladen akklimatiseres 2 døgn i det rum,  

hvor den skal monteres. Pladen opbevares bedst i emballagen. 

-  Bordpladen skal ligge vandret, understøttet pr. max. 50 cm mellemrum  
eller på plant underlag. 

-  Beskyttes mod direkte strålevarme fra evt. varmekilde samt fugt.

-  Emballagen brydes først umiddelbart inden forarbejdning/montering.

 

Tilpasning og udskæring:
Inden forarbejdning skal bordpladen gennemses for synlige fejl. Eventuelle 
reklamationer skal fremføres overfor forhandleren inden forarbejdning. Når 
forarbejdning/montering påbegyndes, er produktet accepteret, som det er. 

Start med at afkorte bordpladen. Beregn mindst 5 mm afstand til vægge og faste 
installationer. Pladen leveres med en radius 2 mm kantforarbejdning, som ved 
behov kan genskabes med sandpapir.

Montering:
Linoleumsbordplader skal altid monteres således, at de kan bevæge sig og afmon-
teres igen. Et rektangulært hul giver bordpladen mulighed for at tilpasse/bevæge sig 
alt efter temperatur- og luftfugtighedsforhold. Der anvendes derefter spændeskiver til 
skruerne. Ved montering på vinkelbeslag skal beslagets rektangulære huller benyttes. 
Vinkelbeslagene monteres med max. 60 cm afstand. 

Ved montering på bordbukke eller bordben skal bordpladen understøttes med en 
sarg-kant (langsgående ramme).

Ved montering på fugtafgivende underlag som gasbeton/porebeton osv. tages der 
forbehold for reklamationer. Det kan ikke anbefales at montere massive træplader 
på gasbeton/porebeton. 

Kantfinish:
Pladen leveres med en rå og ubehandlet kantfinish. Det anbefales, at pudse 
synlige kanter med sandpapir, korn 120 og 180, samt efterbehandle alle sider med 
fx olie eller lak. Ubehandlede kanter vil optage fugt, spildte væsker samt smuds. 
Uregelmæssigheder og små huller ind i krydsfinerkanten er en naturlig del af 
krydsfineren, og skyldes naturens egne uregelmæssigheder i råtræet. Ved behov 
kan huller evt. spartles inden afsluttende pudsning og olie/lak-behandling.

PLEJEVEJLEDNING FOR LINOLEUMSPLADER 
Følg altid plejemiddelleverandørens anvisninger nøje.

Da linoleum er et naturmateriale bestående af linolie, harpiks, træmel, kalkmel og 
miljørigtige farvepigmenter, kan der opstå ridser/skrammer. Disse kan gøres mindre 
synlige ved regelmæssigt vedligehold.

Fakta om overfladen linoleum
Linoleum er et produkt, der er fremstillet af oxyderet linolie iblandet med fyld  
og farvestoffer. Denne overflade bør du ikke påføre lak, olie eller lign.

Daglig rengøring
Rengør med en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel.

Periodisk rengøring
For løbende at pleje og vedligeholde linoleumsoverfladen, bør du anvende MONEL 
plejemiddel eller lignende til linoleum – gerne med jævne mellemrum. 
Ved kraftig tilsmudsning anvendes et neutralt grundrengøringsmiddel i den  
rette opløsning. Tør efter med vand. Derefter kan der igen anvendes MONEL 
plejemiddel til forholdet 0,5 dl. til 10 ltr. vand.


