
Generella egenskaper 
Skåpstommar

Ytor belagda med melamin är mycket slitstarka 
och rengörs med mjuk trasa och lite disk-medel. 
Räcker inte detta kan man prova med T-röd. 
Eftertorka med vatten och torka torrt. Använd 
inte starka lösningsmedel eller  
rengöring innehållande ammoniak. Ej heller  
stålull eller liknande som kan orsaka repor i ytan. 
Vattensamlingar skall torkas upp snarast så de 
inte tränger in i skarvar och öppna ytor där de 
orsakar fuktproblem.

Lackerade luckor och fronter

Lackerade ytor är ytbehandlade med en härd-
lack som klarar mycket höga krav. Rengöring 
sker med mjuk trasa och vatten med lite milt 
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Rengöringstips! 
Rengöring av laminatytor

Rengör regelbundet. Undvik slipande och  
skurande medel, som skurpulver och stålull. 

Vid lätt nedsmutsning:

Rengöring med pappersduk, mjuk trasa, mjuk 
köksvamp eller liknande (fuktigt eller torrt).

Vid normal nedsmutsning:

Tas bort med ljummet vatten, trasa, mjuk svamp 
eller mjuk borste och vanligt förekommande 
rengöringsmedel. Låt medlet verka, torka sedan 
rent och torrt.

Vid hårt sittande smuts:

Behandla hårt sittande smuts med en tvätt-
medelslösning (tvättmedel + vatten). Låt denna 
lösning verka över natten och torka sedan helt 
rent och torrt. Flytande tvättmedel utspätt med 
vatten brukar gå bra men undvik detta på lami-
nat med glansig yta!  
Borttagning av fett, olja eller vax görs med 
organiska lösningsmedel. Kallt vatten, smutsi-
ga trasor och sämskskinn kan orsaka ränder. 
Använd därför ljummet vatten och torka med 
hushållspapper.

rengöringsmedel utan slipande egenskaper. 
Eftertorka med torr mjuk trasa. Använd aldrig 
ämnen eller material som kan orsaka missfärg-
ningar/repor på lackerade ytor tex, jod, bläck 
och tvättsvampar med slipeffekt eller stålull.

Bänkskivor i högtryckslaminat

Ytan är slitstark och hygienisk, rengörs med 
mjuk trasa och milt rengöringsmedel utan slipan-
de egenskaper. Skär aldrig direkt på bänkskivan 
eller ställ varma kokkärl direkt på ytan. Använd 
skärbräda och grytunderlägg.

Bänkskivor i massivträ

Använd en hårdvaxolja avsedd för bänkskivor. 
Olja in båda sidor och kanter rikligt och arbeta 
in oljan med en trasa i träets längdriktning. 
Torka bort överskottet och låt ytan torka. Slipa 

av ev fiberresning med fint sandpapper eller 
slipsvamp och upprepa inoljningsförfaran-
det. Efter att skivan är monterad skall den 
slipas av och oljas igen, dra ut oljan tunt och 
torka av med torr trasa. Upprepa till ytan 
är mättad och det bildats en synlig film. Låt 
torka i minst 8 timmar. Underhåll sker med 
lätt avslipning och ny inoljning. OBS! Tänk på 
risken för själv- 
antändning av inoljade trasor och slipsvampar.

Lådor och gångjärn

Lådor och gångjärn är helt underhållsfria.

Viktigt!
 
%  Undvik möbelpolish och liknande rengöringsmedel som innehåller fetter  
 och vax. De kan lämna rester kvar på ytan som binder smuts.

%  Undvik rengöringsmedel som innehåller starka syror eller sura salter.
%  Undvik rengöringsmedel som innehåller klor och andra aggressiva  
 medel, exempelvis kalkborttagning och Cillit Bang.
%  Håll torrt, i synnerhet på skarvar! Torka upp vattenstänk och låt inte  
 fuktiga trasor ligga kvar på bänkytor och skarvar.  
%  Använd lämpliga underlägg för heta kastruller och skärarbeten, t ex  
 grytunderlägg och skärbräda.

    


