
 
 

Ytbehandling / Skötsel Furniture Linoleum 
 
Furniture Linoleum, Desk Top, Artoleum, Marmoleum 
 
YTBEHANDLING  

Desktop, Artoleum och Marmoleum är samtliga grundbehandlade vid fabriken med en 
polyuretanförstärkt akrylatpolymer vilket gör ytan lättstädad. Ytans tålighet är god mot de 
vanligaste förekommande fläckar som kan uppstå på bord, bänkar, diskar men är ej resistent 
mot långvarig påverkan av alkali. Det är viktigt att torka bort spill av färgande ämnen så snart 
som möjligt. ( bläck, kaffe, vin, saft mm). 
Vill man behålla den naturligt matta ytan kan skötsel ske med tvålbaserade rengöringsmedel, 
typ tvåltvättvax eller liknande mjukt vax. 
 
Önskar man en hårdare och blankare yta kan den lackas med Beckers DM 516 Bexolight 
med härdare M-DV-895, enl tillverkarens anvisningar. Bexolight är en halvmatt lack med 
glans 25. Användning av annan lack kan ske efter respektive lacktillverkares rekommendation 
och på dennes ansvar. 
Observera att vid användning av lack med för hög ytspänning kan sprickor uppstå i linoleum.
Följ noga anvisningar och skyddsföreskrifter för respektive lack. Om linoleumytan slipas före 
lackning, t ex i samband med slipning av kantlister, används glest slippapper för att undvika 
igensättning av papperet. Vi föreslår i så fall att man först grovslipar med papper nr 80 och 
därefter finslipar med papper nr 100 – 120.  
 
OBS! Desk Top Metallica samt Destop Sabbiato kan ej slipas på grund av den präglade 
ytan. 
 
Under och efter montering 
Ta bort alla fläckar och fingeravtryck snarast som uppkommit vid monteringen. Använd en 
fuktad torkduk och ett pH-neutralt rengöringsmedel. Torka ytan torr efter rengöringen. 
 
Limrester av vattenburna limmer avlägsnas lättast genom att lägga en vattenfuktad torkduk 
över limfläcken ca 10 minuter. När limmet mjuknat kan man lyfta bort det utan att skada ytan. 
Eftertorka ytan med fuktad torkduk och ett pH-neutralt rengöringsmedel. Torka ytan torr. 
 
SKÖTSEL 
Matt yta: Rengör ytan med en tvålbaserad rengöringsprodukt utspädd i vatten, alternativt 
handdiskmedel eller pH-neutralt rengöringsmedel vid lätt nedsmutsning. Vid svårare fläckar 
kan en vit nylonduk användas för att gnugga lätt med vid rengöringen. Torka ytan torr efter 
rengöringen.  
 
Lackad yta: Avtorkning med fuktig torkduk med handdiskmedel eller pH-neutralt 
rengöringsmedel i vattnet. Torka ytan torr efter rengöringen. 
 
Fläckar av t ex kulspetspennor eller liknande färgande preparat tas bort med 
tvättnafta/lacknafta. Fukttvätta därefter ytan med en lätt rengöringslösning. Torka ytan torr 
efter rengöringen.  
 
Allmänt 
Använd täta underlag för blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar mm där spill kan riskeras. Ta bort 
alla fläckar så fort som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen. 
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