Behandling och skötsel
Tvättmedel som slipar ned ytan samt lösningsmedel bör undvikas vid rengöring av möbler.
STOMMEN
Stomdelar, sidor, botten, tak, hyllor och sockelns täcklager är av melamin. Bakgrunden är målad. Rengöring
skall utföras med tvättmedel som är vattenlösligt. Till exempel neutralt diskmedel (PH 6-8) eller ett svagt
alkaliskt rengöringsmedel (PH 8-10) som t.ex. tall såpa doseras i vatten och rengöringen utförs med en
rengöringsduk fuktad med tvättmedelslösningen. Svåra fläckar kan tas bort genom att torka lätt med en
rengöringsduk fuktad med teknisk sprit. Ytorna bör hållas torra. Detta gäller särskilt för badrumsmöbler och
kök med diskmaskiner och torkskåp.
DÖRRAR
På samma sätt som stomdelar bör rengöring av möbeldörrar utföras i en diskmedelslösning (PH 6-8) med en
fuktig rengöringsduk. Eftersom massiva trä / fanerade dörrar är gjorda av naturliga material hör färg- och
mönstervariationer till bland egenskaperna hos materialen. Färgtonerna på trämaterial förändras också något
över tid på grund av effekten som omgivande ljus har. Observera att tidigare levererade och nya produkter
skiljer sig i färg när du gör ytterligare beställningar. Om fanérriktningen blir horisontell när det gäller fanerade
produkter, fortsätter fanérmönstret vanligtvis inte att vara detsamma so dörrar bredvid på grund av
tillverkningsteknikerna.
BÄNKSKIVOR
Laminatbänkskivor är motståndskraftiga mot kemikalier för hushållsrengöring, men inte mot slipande eller
gnuggande rengöringsmedel eller hård mekanisk rengöring, till exempel med stålull. Rengör ytorna noggrant
med jämna mellanrum för att hålla dina bänkskivor som nya under längre tid. Bänkskivor i laminat tål inte repor
med vassa föremål eller värme. Kontrollera också regelbundet tillståndet av kanten på bänkskivan och
silikonmassan i sömmen på de vertikala ytorna. Ta vid behov bort den gamla massan och ersätt den med ny.
Bänkskivor i massiv trä kräver ingen speciell daglig skötsel, grundläggande torkning med en torr städ duk
och tvållösning är tillräcklig. Håll bänkskivorna alltid torra. Vi rekommenderar oljebehandling av ytorna inom en
månad efter idrifttagning. Om bänkskivans yta ser torr ut eller börjar absorbera vatten, behandla bänkskivan
med olja. Kontrollera att bänkskivan är ren och torr innan behandlingen. Bred ut oljan i tunna lager i en
roterande rörelse. Använd en ludd fri duk eller svamp för behandlingen. Använd inte för mycket olja eftersom
det gör ytan klibbig. Låt oljan torka i cirka 30 minuter, varefter du torkar bort överflödig olja med en roterande
rörelse. På samma gång putsar du ut bänkskivan och den får en vacker sammetslen glans. Om möjligt, olja på
kvällen så att bänkskivan får torka i lugn o ro över natten. Om det kommit spår av användning i bänkskivan
kan nivån slipas lätt med fint sandpapper så länge slipningen alltid är i rätt längdriktning. Efter slipning, torka
av dammet från bänkskivan och olja sedan bänkskivan. Kom ihåg att trasor putsade med naturlig oljebaserad
olja kan antändas lätt. Förvara ovanstående trasor eller liknande i en lufttät metallbehållare med lock på i en
sval plats. Pressa inte ihop trasor i ett tätt knippe eller stapla dem i högar. Förstör dem efter användning, till
exempel genom att torka dem öppna på en sval, väl ventilerad plats.

Stenbänkskivans yta är tät och absorberar inte smuts djupt in i porerna, dvs smuts som ackumuleras på ytan
är lätt att ta bort. Stenprodukter har längre livslängd om de rengörs och sköts ordentligt,
Det bästa skyddet för en stenskiva är ett stenskyddsmedel. Mat och dylikt bör tas bort från den ljusa stenen så
snart som möjligt så att den inte har tid att absorberas i stenen och orsaka fläckar. Men om ämnet har
absorberats på stenbänkskivan kan det rengöras med bensin eller aceton. Fukta en mjuk trasa med den
vätska du väljer och torka av fläckområdet, rengör bänkskivan väl med diskmedel efter behandling. När
bänkskivan är torr ser du resultatet. Smutsiga och djupt absorberade fläckar kanske inte går bort även efter
rengöring, behandla därmed bänkskivan med ett stenskyddsmedel för att undvika djupa fläckar. Om det
behövs kan ett tvättmedel användas som en mild lösning. Granit är mycket resistent mot neutrala (pH 6-8),
svagt alkaliska (pH8-10) och svagt sura (pH4-6) rengöringsmedel. Använd inte starkt sura (pH under 2) eller
alkaliska (pH över 11) eller grova och slipande rengöringsmedel för rengöring.
Daglig rengöring av kvartsbänkskivor är lätt eftersom kvartskivan är mycket tät och absorberar inte smuts.
Vatten och ett milt/neutralt rengöringsmedel kan användas för rengöring. Dessutom kan uthålliga fläckar
blötläggas i tvättmedel i några minuter, varefter fläcken torkas av med en trasa. Ytan skall sköljas och torkas.
Kalkfläckar avlägsnas genom att blöta avkalkaren på ytan av bänkskivan i en minut, varefter ytan på
bänkskivan fortfarande måste sköljas med mycket vatten och torkas efteråt. Följ tillverkarens instruktioner
noggrant. Var försiktig, eftersom ämnena kan skada ytan på till exempel kranen eller tvålutmataren. Under
installationen ska eventuella lim och silikonöverdrag tas bort omedelbart under installationen. Om det finns ett
spår av metallkontakt på ytan eller om fläcken är mycket utmanande, kan spåren rengöras med en slipande
vätska efter blötläggning. Använd till exempel Vim Classic eller Vim Original genom att gnugga med en mjuk
svamp eller vit skurplatta av plast (används för att rengöra en keramisk häll). Bänkskivans yta skall sedan
sköljas och torkas. Värmebeständigheten är begränsad. När du lyfter direkt från spishällen måste alltid ett
grytunderlägg placeras under kokkärlet, helst en modell med gummiskydd i direkt kontakt med bänkskivans
yta. Om bänkskivan skadas av värme är skadan permanent.
Keramiska bänkskivor kräver ingen särskild vård eller skyddande behandling. Ytan är mycket tät och
absorberar inte fläckar. De normala rengöringsmedel för köksytor som säljs i stormarknader används för att
rengöra bänkskivorna.
Bänkskivor i gjutmarmor för handfat rengörs med neutrala universalrengöringsmedel, men de tål också
användning av tunnare medel, som terpentin och aceton för att rengöra svår smuts. I detta fall måste dock
ytan på bänkskivan torkas omedelbart med en fuktig rengöringsduk så att dessa ämnen inte förblir på ytan på
bänkskivan under lång tid. Efter en sådan svårare rengöring kan ytan på handfat i gjutmarmor poleras med
bilvax. I allmänhet kan produkter för ytvård av bilfärg användas för att behandla ett handfat i gjutmarmor.
Handfat i porslin rengörs med neutrala allmänna rengöringsmedel och svampar eller borstar för rengöring.
Använd inte slipande rengöringsmedel eller rengöringsredskap för att rengöra handfatet.
Stålhandfat och -bänkskivor kan rengöras dagligt med handtvättmedel, t.ex. Fairy. CIF Cream fungerar bäst
på svåra smuts, fettfläckar och rostfläckar. Låt ämnet verka på ytan på handfatet/bänkskivan under 10 till 15
minuter, varefter ytan gnuggas med en kökssvamp eller diskborste och slutligen sköljs och torkas.
För Silgranit handfat används ett vanligt diskmedel för att rengöra. Efter att ha hällt te eller kaffe i handfatet
skölj handfatet med vatten för att undvika kalkavlagringar som missfärgas. Smutslinjer från stekpannan kan
tas bort med en svamp och diskmedel - gnugga med den grova sidan av svampen. En mer grundlig rengöring
kan göras enligt följande om smuts har fastnat i handfatet:

-

Häll 1-2 cm kokande hett vatten i handfatet.
Tillsätt en tvättmedelstablett i vattnet och låt handfatet blötläggas i några timmar, helst över natten.
Töm vattnet från handfatet, skölj och torka.

