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Skötselanvisningar för skåp

Lycka till med ditt nya kök/badrum! Spara ev. denna skötselanvisning i ett av skåpen.
Observera att garantin inte gäller om skåp och bänkskivor inte underhålls och monteras i enlighet med de medföljande skötsel- och
monteringsanvisningarna.
Inomhusklimat/ventilation
Skåpen får inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Vattenstänk och liknande bör torkas bort direkt. För att undgå fuktskador på
skåpen är god ventilation nödvändig - speciellt i våtutrymmen och vid t ex diskmaskin. Vid diskmaskin skall fuktspärren sätts upp under
bänkskivan för att täcka skarven mellan kant och spånskiva. Bänkskivan och intilliggande fronter kan ta skada om diskmaskinen öppnas
innan der är klar, eftersom den varma ångan lägger sig på bänkskiva och fronter.
Ditt nya kök/badrum mot kraven från det danska bostadsdepartementet. För att säkra ett bra inomhusklimat bör varje boningsrum byta
ut luften helt minst 0,5 gånger i timmen. Köket bör ha ett grundutsug på 20 l/sek (72 m3/tim) genom köksfläkten. Fläkten bör vara försedd
med ett avtagbart och tvättbart fettfilter. Badrum och toalett bör ha ett utsug på minst 15 l/sek (54 m3/tim). Friskluft till kök och bad kan
tillföras genom fönster, dörr eller utluftningsventil. I övrigt hänvisas till kraven i byggnadslagstiftningen (eller lokala regler).
Lackerade/målade/fanerade luckor
Luckor, lådor o dyl, som har ytbehandlats med lack, har en motståndskraftig och slät yta. Skyddsfilmen på nya luckor tas bort försiktigt.
Limrester från folien på luckornas yta är inte ett fel. De kan enkelt tas bort med att använda en mikrofiberduk, fuktad i lite lampolja. Använd
inte material som kan ge repor eller frätande rengöringsmedel.
Till den dagliga rengöringen av högglanslackerade luckor rekommenderas “Poleringsmedel till högglansluckor”, som kan köpas i butiken där
köket/badrummet är inköpt, eller att torka av med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och
mjuk mikrofiberduk.
Den dagliga rengöringen av våra övriga lackerade luckor och folieluckor sker genom att torka av med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt
eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk.
Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten med vanlig mild
såpa (max. en tesked per liter vatten) och torkas därefter av med en ren mikrofiberduk som är ordentligt fuktad i kallt eller ljummet vatten.
Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk.
Undlåt att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans
karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten.
Kaffebryggare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggskåp. I tillfälle av vattenstänk på luckans yta skall dessa
torkas bort omedelbart.
Laminatbelagda luckor
Luckor, lådor o dyl med laminat har en motståndskraftig och slät yta. Skyddsfilmen på nya luckor tas bort försiktigt. Limrester från folien på
luckornas yta är inte ett fel. De kan enkelt tas bort med att använda en mikrofiberduk, fuktad i lite lampolja. Använd inte material som kan
ge repor eller frätande rengöringsmedel.
Den dagliga rengöringen sker genom att torka av med en ren mikrofiberduk som fuktats i kallt eller ljummet vatten och vridits ur ordentligt.
Torka efter med en torr och mjuk mikrofiberduk.
Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt tas bort med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten med vanlig mild
såpa (max. en tesked per liter vatten) och torkas därefter av med en ren mikrofiberduk som är ordentligt fuktad i kallt eller ljummet vatten.
Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk.
Speciellt laminatrengöringsmedel an köpas i butiken där köket/badrummet är inköpt. Färgade märken från sko eller liknande kan försiktigt
tas bort med kemiskt ren bensin (OBS! Brandfara!!) Torka efter med en fuktig mikrofiberduk.
Undlåt att behandla skåpen med något av de olika vårdmedel för möbler som finns att köpa eftersom en del av dessa medel ändrar ytans
karaktär. Ammoniakhaltiga rengöringsmedel får endast användas efter utspädning med vatten. Observera att kamfer (som finns i vissa
handkrämer) kan förstöra laminatytan.
Kaffebryggare och andra produkter som utvecklar ånga får inte placeras under väggskåp. I tillfälle av vattenstänk på luckans yta skall dessa
torkas bort omedelbart.
Kanter på luckor
Kanterna får endast torkas av med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten ev. med vanlig mild såpa (max. en tesked per
liter vatten) och torkas därefter av med en ren mikrofiberduk som är ordentligt fuktad i kallt eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och
mjuk mikrofiberduk. Undvik alla former av starka rengöringsmedel, kemikalier och slipande medel.
Hyllor
Hyllornas yta består av melamin som är mycket slitstark. Rengöringen företas med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet
vatten ev. med vanlig mild såpa (max. en tesked per liter vatten) och torkas därefter av med en ren mikrofiberduk som är ordentligt fuktad i
kallt eller ljummet vatten. Eftertorka med en torr och mjuk mikrofiberduk. Mycket svåra fläckar kan försiktigt tas bort med T-sprit.
Vasker
Alla typer av vaskar rengörs dagligen med en ren mikrofiberduk, hårt vriden i kallt eller ljummet vatten ev. med vanlig mild såpa (max. en
tesked per liter vatten) och torkas därefter av med en ren mikrofiberduk som är ordentligt fuktad i kallt eller ljummet vatten. Använd aldrig
stålull, skursvamp, skurmedel eller liknande, då det repar ytan. Kemiska avkalkningsmedel kan användas vid kalkavlagringar, men ska aldrig
sitta längre än 3 mituter, annars kan ytan etsas och bli matt, dessutom kan svart färg uppstå. Emaljerade vask kan om det uppstått missfärgning rengöras med lika delar klorin och vatten. Det finns även specialpreparat i handeln för rengöring av stål-, silgranit- och emaljerade
vaskar.

