
VEDLIKEHOLDS SKJEMA - OVERFLATER I KUNSTLÆR

DATO TYPE BEHANDLING BEHANDLINGSPRODUKT (NAVN/MERKE)

⚠  VASK /VEDLIKEHOLD  
Dette produktet har en overflate i kunstlær, og må behandles for å opprettholde sin farge og kvalitet:

1.Rengjøring og vedlikehold bør gjøres jevnlig, og minimum 1 gang pr uke, hvis produktet brukes daglig. Benytt alltid milde rengjøringsmidler; helst kun varmt vann 
-eller såpe/rens som er beregnet for kunstlær -og INGEN med slipemidler i. Husk også å tørke godt av benken etter vask. Bruk overflatebehandling (rens, 
impregnering etc) for kunstlær en gang i mellom -jo hyppigere bruk, jo oftere bør behandling gjøres. Produkter for overflatebehandling av kunstlær kan enten kjøpes 
i vår nettbutikk (ligger under Klinikkutstyr/behandlingsbenker/overlatebehandling), eller i de fleste møbelforretninger. 
2.Unngå kontakt med oljer, kremer, og andre kjemikalier som kan skade overflaten; spesielt produkter som hårfjerningsvoks, permanente farger, og andre produker 
med sterke kjemiske stoffer. Dersom du er uheldig, vask av så fort som mulig. Vi anbefaler alltid å dekke til overflaten med benkepapir; dette beskytter overflaten 
mot både søl og skade -og er ikke minst meget hygienisk ovenfor kundene. 
3.Desinfisering: Hygiene og desinfisering er viktig, spesielt i en bransje der kanskje 10-20 kunder bruker samme produktet i løpet av en arbeidsdag. Dette gjør også 
at overflaten blir ekstra utsatt for uttørking og misfarging -og det er derfor viktig å benytte milde desinfiserings midler, og å bruke vedlikeholds-produkter oftere. Vi 
anbefaler alltid å bruke en form for tildekking av overflaten; om det er benkepapir, håndklær eller annet -noe som forenkler vedlikeholdet.  

Garanti dekker ikke skader/uttørking som følge av: 

• Oljeaktige/fettete områder eller ringer fra kjemikalier, kremer, oljer osv
• Flekker fra hår/-eller brynfarger, tatoveringsfarger og liknende
• Fargeavsetning eller skader fra klær (vær ekstra oppmerksom på dongeri, da disse kan avgi farge, og har ofte skarpe metalldeler)
• Alle typer fysiske skader i overflate; kutt, skraper osv
• Ellers skade, uttørking eller misfarging på grunn av feil bruk, feil/manglende pleie.                                                                                                                                             

*Skulle du være uheldig å få skadet en eller flere puter på en behandlingsbenk, eller du ønsker å renovere en godt brukt benk, kan de fleste putene bestilles 
separat -ta kontakt for eventuell pris og leveringstid.


