Skötselinstruktioner
Skåpstommar, dörrar samt övriga komponenter tillverkade av stålplåt som pulverlackeras.
I första hand rekommenderas torra städmetoder som:
•
•
•

Torkning med torr trasa
Torrmoppning
Dammsugning

Vid speciella behov kan torkning utföras med fuktig trasa. Mot svårare fläckar används:
•
•
•

Såpa
Tvål
Syntetiskt tvättmedel

Vid rengöring med fuktiga städmetoder rekommenderas eftertorkning med  torr trasa, så att all fukt och eventuellt
rengöringsmedel försvinner.
Skötsel av laminat- och melaminytor.
Lätt nedsmutsning:
•
•

Blöt en ren trasa i vatten innehållande allrengöringsmedel, såpa eller Diskmedel, krama ur och torka av ytan.
Eftertorka med ren och torr trasa.

Stark nedsmutsning:
•
•
•
•

Torka av löst sittande smuts.
Tag allrengöringsmedel på en fuktig trasa och torka så att smuts löses
upp. Torka i längdriktningen på längdriktade ytstrukturer.
Blöt en ren trasa i rent vatten, gärna med tillsats av sprit eller
fönsterputsmedel och eftertorka.
Torka torrt med en ren trasa.

OBS! Använd aldrig stålull, skurpulver, slipande svampar och liknande eftersom de lätt ger blanka fläckar på de ytor
som rengjorts.
Fläckborttagning
För borttagning av märken från kulspetspennor, märkpennor, skor etc använd ett organiskt lösningsmedel, t ex
T-sprit, bensin, aceton, klotterborttagningsmedel eller dylikt. Ta bort resterna av det organiska lösningsmedlet med
vatten och vanligt rengöringsmedel. Nitrocellulosaförtunning ska inte användas. En del lösningsmedel är brandfarliga
och farliga att inandas. Vädra därför och undvik eld i samband med rengöringen.
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Gavelskivor, krönlister och bänkskivor mm.
Använd i första hand torra städmetoder, dvs undvik vatten och rengöringsmedel, för följande material:
•
•
•

Faner, klarlackad faner.
Plywood
Stavlimmad furu, bok och björk.

Rengöringen bör ske ca. en gång per månad eller vid behov.
Under normala förhållanden kräver skåpen inget speciellt underhåll utöver rengöringen.
•
•
•

Cylinderlåsen behöver normalt inte smörjas.
Eventuella mindre lackskador kan lagas med bättringsfärg.
Dörrar, lås och hyllor är lätt utbytbara.
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