SPACE INTERIÖR- Badrum
INSTRUKTIONER FÖR SKÖTSEL & UNDERHÅLL
Generellt
Köksmodulen/köket/inredningen är enklast att hålla rent efter det dagliga bruket. En gång i veckan bör
köksmodulen/köket/inredningen rengöras. När behovet uppstår rengörs kakel, porslin samt avlopp och
liknande.
Kalkavlagringar
Vattnets innehåll av kalk är en av anledningarna till svårigheterna med att få badrummet att bevaras
rent och hygieniskt. När vatten avdunstar lämnar kalken rester efter sig i form av avlagringar. Tjocka
kalkavlagringar kan vara ett stort problem att avlägsna. I svåra fall används lämpligen ättika, 32% ättiksyra eller
fosfathaltiga rengöringsmedel.
Rengöringsmedel och rengöring
I möjligaste mån bör man undvika att använda syror och andra kraftiga rengöringsmedel. Dessa måste
användas med eftertanke! Överdrivet användande av rengöringsmedel kan skada kloaksystemet och innebär
en hög belastning för miljön.
Badrumsmöbler
...utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övriga rum i hemmet. Badrumsmöbler är anpassade för badrummet
och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan. Men även om badrumsmöbler är det, bör de inte
utsättas för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Vårda din badrumsmöbel med omsorg, så kommer den att
skänka trivsel i många år framöver.
Luckor
Folierade, fanérade och massiva luckor. Samtliga har ett förstklassigt ytskikt. För rengöring av målade/folierade
ytor används lämpligen en fuktig trasa och vanligt rengöringsmedel. Lackerade träluckor rengörs bäst med en
fuktig trasa och milt diskmedel. Om din badrumsmöbel behöver extra rengöring så undvik preparat som har en
slipande effekt eftersom det lätt kan bli repor och onödigt slitage på ytan.
Speglar / Glasytor
Flytande rengöringsmedel. Använd vatten och en mjuk tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, fuktad
trasa, hushållspapper eller duk. Speciella putsmedel kan göra spegelytorna feta eller orsaka ränder.
Stommar
Stommarna görs av folierad MDF-board eller melamin- /fanérbelagd fukttrög spånskiva. Melaminskiktet
är tåligt, lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier. Även MDF-board är lätt att rengöra, men är inte
lika resistent mot kemikalier. Särskilt inte de kemikalier som innehåller syror. Fanérskiktet är mattlackerat för
att vara fuktavvisande, slitstark och lätt att hålla rent.
Porslinstvättställ
Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverkningsprocessen och därför kan mindre
buktighet eller skevhet förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll och granskas för
att hålla de toleranser som angetts. Porslinstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren.
Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag för starka syror ( t.ex. saltsyra och svavelsyra)
och starka alkalier ( t.ex. kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbundet med vanligt
rengöringsmedel.
Målade och melamin- / foliebelagda 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. Tänk på att alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är inte
avsedda att klara vatten som blir stående.
Bänkskivor belagda med laminat
Rengör med alla i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel. Vid rengöring använd ALDRIG några
slipande rengöringsmedel på laminatytan somt ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller liknande. Detta kan repa
ytan. Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, laminatcleaner. Undvik att koncentrerade
mineralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesuperoxid och bläck kommer i beröring med
plastlaminatytan. Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.
Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis eller bänkskiva mot diskbänk.
Laminatbänkskivor tål värme upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt från spisen kan ha en
temperatur ända upp till 350°, keramikhällar ger ännu högre värme. Använd därför alltid underlägg när du
ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. Om du har en spishäll som är infälld i skivan, måste du tänka
på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över laminatytan. Laminat är hårt, men mörka och/eller
blanka ytor är känsliga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt ingen skada, men ytan kan repas
av keramiska kärl och vassa verktyg. Skär aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd alltid skärbräda.
Sanitetsporslin
Vanliga tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta
kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel.
Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas.
Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande
kranar bör snarast repareras.
Rengöring
För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utseende bör man använda neutrala eller lätt
basiska (pH 6 - 9) rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk trasa. Exempel på
rengöringsmedel är tvållösningar eller diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lösningsmedel,
alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. För svåra
kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ättika). Undvik kontakt med luminiumklorider (ex deodorant).
Kakel/Klinker
För rengöring användes ett alkaliskt sanitetsrengöringsmedel. pH brukslösning: 6.5 - 7.4

