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5  Skötselanvisningar

5.1 inredning 5.2 Bänkskivor  -  d iskBänkAr

genom att sköta din nya inredning på rätt sätt håller du den ny och 
fräsch längre. ytorna har olika beläggning och reagerar olika i kontakt 
med rengöringsmedel och kemikalier. Här är några råd som din nya 
veduminredning mår bra av. 

SKÅpSToMMAR
skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. melaminskiktet 
är hårt och mycket lätt att rengöra. det är dessutom mycket resistent mot 
olika kemikalier.

för rengöring rekommenderas att:
• torka med en fuktig trasa och diskmedelslösning. koncentrerat 
handdiskmedel kan också användas.
• om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar 
t-sprit användas.
• Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande effekt.
• eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående 
och tränger in i befintliga skarvar, speciellt gäller detta i luckornas kanter.

MÅLADE oCh MELAMINbELAGDA yToR
rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. 
Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. eftertorka med enbart 
vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. torka sedan med torr 
trasa. Använd aldrig rengöringsmedel innehållande ammoniak, stålull eller 
liknande som har slipande effekt. Lacknafta eller bensin kan användas för 
borttagning av svåra fläckar. tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp 
och luckornas kanter. de är inte avsedda att klara vatten som blir stående. 
Bättringsmåla slagmärken/skador omgående på målade luckor för att 
slippa fuktskador.

LAMINATbÄNKSKIVoR
rengöring 
rengör laminatytan regelbundet med vatten och handdiskmedel. en mjuk 
nylonborste kan användas på svårare fläckar på en laminatyta med struktur. 
Använd aldrig några slipande rengöringsmedel på laminat-ytan som t ex 
skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. detta kan repa ytan. vid en-
visa fläckar går det bra att använda medel som t-sprit, laminatcleaner eller 
aceton. undvik att koncentrerade mineralsyror och starkt färgande ämnen 
såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med plastlaminaty-
tan. dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är känsliga för repor. van-
liga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas av 
keramiska kärl och vassa verktyg.

DISKbÄNK/LÅDA I  RoSTFRITT STÅL
rengöring 
diskbänkarna är gjorda av rostfritt stål som varken tar åt sig lukt eller smak. 
det är inga problem att behålla sin diskbänk fräsch i flera år, om man bara 
tänker på att skölja och torka av diskbänken efter användning. Låt inte klor-
haltiga vätskor stå i diskhon flera timmar, klor kan skada diskbänken. rostfria 
ytor bör torkas av efter varje användning.
Låt inte vatten eller andra vätskor självtorka på ytan. Använd svamp eller 
disktrasa och vid behov mild såpa/diskmedel och vatten. fläckar som ej för-
svinner vid normal avtorkning kan avlägsnas med mjuk borste eller flytande 
rengöringsmedel för rostfritt stål. Använd ej rengöringsmedel med slipmedel 
eller som innehåller klor, jod, fluor eller kemiska lösningar som påverkar 
rostfritt stål. Använd ej hårda eller vassa föremål, syror, stålull eller liknande.
missfärgning av den rostfria ytan kan även uppstå om ämnen med järninne-
håll får ligga på den fuktiga ytan. även vatten i vissa kommuner kan ge upp-
hov till missfärgning. missfärgningen kommer inte från det rostfria materialet. 
matta partier får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med 
mjuk trasa. efter all rengöring skall diskbänken sköljas med vatten och torkas 
av. oBs! det är viktigt att torka och gnugga i diskbänkens längdriktning.
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