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&SHUFL vedligeholdelsesvejledning

Vi håber du er glad for dine &SHUFL produkter. For at sikre at dine fronter, sider og bordplader holder sig flotte i lang tid 

anbefaler vi at følge denne vedligeholdelsesvejledning. Hvis du har nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os 

enten på tlf. 3311 6006 eller mail: hello@andshufl.com. 

                 Der tages forbehold for fejl.

&SHUFL LAMINAT

Laminat består af papir og harpiks, og produceres 

ved at presse mange lag papir meget hårdt sammen. 

Processen gør materialet meget modstandsdygtigt 

overfor ridser, buler og generel slid. Kollektionen har 

som standard laminat på overfladen, en massiv kerne af 

sort fugtbestandig mdf og matte sorte kanter.

Daglig rengøring

Tør overfladen af med en fugtig klud - eventuelt opvredet 

med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Tør efter med et 

tørt viskestykke. Fjern pletter straks. 

Periodisk rengøring

Ønskes der en grundig rengøring anbefaler vi at anvende 

et plejemiddel til laminat - fx Guardian laminatrens. Husk 

altid at behandle hele flader. Guardian laminatrens kan 

købes hos &SHUFL. 

Sådan gør du: 

Spray laminatrens direkte på overfladen med ca 25 cm 

afstand. Spray et tyndt, jævnt lag og poler efter med en 

fnugfri klud eller blød svamp - brug aldrig køkkenrulle!

Kanter 

Lakerede kanter (standard) kræver ingen 

vedligeholdelse, men aftørres med en opvredet klud, når 

de trænger. Bemærk at de lakerede kanter ikke tåler 

længerevarende vandpåvirkning. Sker der kraftige stød 

på kanterne af &SHUFLs produkter under eller efter 

montering, kan den lakerede overflade på kanterne 

brydes. Det anbefales at pudse let med fint sandpapir 

og efterfølgende lukke bruddet med en klar, mat lak, så 

pladen ikke bliver modtagelig overfor vand og fugt. 

Har du olierede kanter skal de vedligeholdes med olie 

med jævne mellemrum. Stryg kanterne over med en 

almindelig bioolie, fx Guardian Bio-olie, der kan købes 

hos &SHUFL. Aftør straks overskydende olie på siderne. 

Bemærk at denne oliebehandling anbefales oftere 

omkring vand- og fugtzoner. 

Sådan forebygger du og fjerner pletter i laminat

Skarpe ting kan lave ridser i overfladen. Brug underlag, 

hvis du er i tvivl. Undgå genstridige pletter ved at lægge 

et underlag under urtepotter, vaser, krus osv. 

Husk

• Vi fraråder at man åbner opvaskemaskinen straks  

 efter den er færdig, da damppåvirkningen er hård ved  

 køkkenet. Hvis maskinen åbner automatisk, skal  

 denne funktion slås fra.

• Laminat tåler ikke varme genstande, fx gryder/ 

 pander, fyrfadslys osv. 

• Beskyt laminatoverfladen mod ridser fra fx ovnfade.  

 Brug fx filt under keramik og stentøj.

• Brug altid skærefast underlag ved anvendelse af  

 skarpe redskaber som knive, mm.

• Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel  

 som muligt.  

• Følg altid brugsanvisningen på det rengøringsmiddel  

 du vælger, og test altid produktet på et ikke-synligt  

 sted.

• Anvend aldring slibende rengøringsmidler, så som  

 skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der  

 kan ridse overfladen. 

• Voks, politur og lign. som kan forsegle snavs og  

 hæmme rengøring må ikke anvendes. 

• Der findes intet universal rengøringsmiddel, som kan  

 løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter. 

 

 


