Skötselanvisning bord
Bordsskivor
Ytan är i allmänhet lätt att rengöra, detta gäller även strukturerade ytor. De rekommenderade rengöringsmetoderna efter graden av nedsmutsning är följande:

Nya smutsfläckar
Rengör med en pappershandduk, en mjuk ren trasa (torr / fuktig) eller en svamp. Om
du använder en fuktig trasa, efter torka ytan med en absorberande pappershandduk
eller mikrofiberduk.

NORMAL nedsmutsning - Lång kontakttid
Rengör med varmt vatten, en ren trasa eller mikrofiberduk, en mjuk svamp eller mjuk
borste. Använd hushållsrengöringsmedel eller såpa som inte har några slipande ingredenser. Torka sedan med rent vatten, ta bort alla spår av rengöringsmedlet för att
undvika ränder. Eftertorka ytan med en ren, absorberande trasa eller hushållspapper.

Hårt nedsmutsade ytor
Exempelvis: Olja, Fett, Bläck, Tusch, Nagellack med mera.
Använd ren alkohol eller aceton.
OBS!!
Glöm inte att alltid tvätta ytan efter användande av alkohol eller aceton enligt punkten
”Normal nedsmutsning” ovan!
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Hur man undviker strimmor/ränder
Ränder bildas ofta när ytan rengörs med organiska lösningsmedel, tillsammans med
kallt vatten och gamla torkdukar.
För att säkerställa att inga ränder uppstår vid rengöring, rekommenderar vi att torka
av ytan med varmt vatten och eftertorka den med vanlig pappershandduk eller mikrofiberduk.

Följande rengöringsmedel skall inte under några omständigheter
användas:
•
•
•
•

skur-och slipmedel (slipmedel, skurpulver, stålull).
Polish, tvättmedel, blekmedel.
Rengöringsmedel med starka syror och sura salter.
Ångstädutrustning.

Stativ
Torka av ytan med en mjuk trasa som är fuktad i såpvatten. För hårt smutsad eller
fläckad metall, krom eller stål, använd en trasa fuktad i ren alkohol. Använd aldrig
lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel på lackerad eller ytbehandlad
metall.
Krom är i sig avvisande mot smuts och vätskor men var uppmärksam på att även vatten kan orsaka fläckar och rost på krom och pulverlackerade produkter. Så även här
gäller försiktighet mot att använda stora mängder vatten vid rengöring!

Plastdetaljer
Torka av ytan med en mjuk trasa som är fuktad i såpvatten. Använd aldrig lösningsmedel eller produkter som innehåller slipmedel på plastdetaljer.
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