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Her kan du læse et par gode råd om, hvordan du passer godt 
på din TrendCore bordplade, så den holder i mange år. 
 
 
I det daglige 
TrendCore er nemt at holde rent og kræver et minimum af vedligeholdelse. I den daglige 
rengøring af TrendCore-bordplader kan overflader tørres af med en fugtig klud. De fleste pletter 
og fedt kan fjernes med vand og opvaskemiddel. Tør evt. efter med en klud for at undgå 
kalkaflejringer. 
 
Grundigere rengøring 
Ved grundigere rengøring anbefales det at bruge en speciel rengøringspakke med skuremiddel 
og slibepads, som kan købes hos Dansk Interiør Design. Skuremidlet påføres overfladen sammen 
med vand og der arbejdes i bløde cirkelbevægelser med skuresvampen. Der tørres efter med en 
tør klud. Denne fremgangsmåde anbefales også med jævne mellemrum over hele pladen, da 
dette fjerner småridser og kalkpletter og giver pladen et flot nyt look. 
 
Vær opmærksom på… 
TrendCore tåler de fleste rengøringsmidler uden opløsningsmiddel. Der er dog et par ting, som 
du bør være opmærksom på i forbindelse med brugen af din TrendCore-bordplade. TrendCore 
tåler ikke stærke kemikalier, som fx acetone, afløbsrens, klor, ovnrens, o.l. Derudover bør du 
undgå at stille meget varme genstande, som fx gryder, direkte på TrendCore-overfladen, da hård 
varme kan give skader i overfladen. Her er det en god idé at anvende bordskånere. 
 
Reparationer 
Man kan fjerne dybe snit og ridser med sandpapir, men her er det dog vigtigt, at den rigtige 
kornstørrelse anvendes. Kontakt Dansk Interiør Design inden sådanne reparationer udføres, så 
giver vi dig et råd med på vejen. Ved store ridser og hakker, anbefaler vi at kontakte Dansk 
Interiør Design vedr. spørgsmål eller tilbud på reparationer. 
 
Kontakt os 
Har du spørgsmål eller er du i tvivl vedr. vedligeholdelsen af din TrendCore-overflade, så er du 
velkommen til at kontakte os på telefon +45 5470 7913 eller info@di-design.dk 
 


