Skötselråd
Var rädd om ditt nya kök. Använd miljövänliga mikrofiberdukar för rengöring i hela köket. Du behöver minst två.
Fukta första mikrofiberduken i varmt vatten, vrid ur ordentligt och torka av ytan. Gnid ytan fin och torr med den andra.
Disk- och rengöringsmedel ska endast användas i diskho, inte på snickerier, bänkskivor, vitvaror eller hällar.
Med mikrofiber skonar du materialet och miljön, ytan blir skinande ren och håller sig fin längre. Tvätta dukarna i maskin
utan sköljmedel.
Stommar

Stenskivor i granit eller diabas

Skåpstommar såsom sidor, bottnar och hyllplan har ytor av
melamin. Rengör med genomfuktad mikrofiberduk. Använd
aldrig skurpulver, stålull eller liknande med slipande effekt.
Eftertorka genast så att vatten inte blir stående. En skada på
ytan kan lagas med bättringsfärg.

Granit är ett hårt naturmaterial som tål värme upp till 600
grader. Ytan är behandlad med olja som förhindrar uppkomsten av fläckar. Daglig rengöring med fuktad resp. torr mikrofiberduk enligt beskrivning ovan.

Målade ytor, faner, massivträ och laminat

En finslipad stenyta kan behöva rengöras med några droppar
T-sprit för svåra fläckar och feta avtryck.

Luckor med täckande målning, faner och trä; Torka rent med
en lätt fuktad mikrofiberduk. Eftertorka genast med en torr
duk så all fukt avlägsnas.

Bänkskivor i kvartskomposit

Använd aldrig diskmedel, stålull, möbelpolish eller medel
med ammoniak eller slipmedel. Svåra fläckar på laminat kan
tas bort med några droppar T-sprit eller ren bensin.

Bänkskivor och diskho i HI MACS

Laminatbänkskivor
Laminat tål viss värme, dock inte en het kastrull direkt från
spis. Använd alltid grytunderlägg för heta pannor och plåtar
för att undvika brännmärken, bubblor eller missfärgningar
som inte kan lagas.
Skär aldrig med kniv direkt på laminatytan. Undvik att citron,
blåbär, syror och starkt färgade ämnen som vätesuperoxid, jod
eller bläck kommer i beröring med laminatytan. Dessa ämnen
kan ge frätskador eller missfärgning.
Låt aldrig vatten bli stående i skarv mellan exempelvis
bänkskiva och diskbänk eller spis. Torka upp och rengör med
mikrofiber direkt, som i beskrivningen ovan.

Bänkskivor med massiva träkantlister
Träkantlister skyddas för vatten eller het ånga från en varm
diskmaskin med fuktskydd vid montering. Listerna bör efterbehandlas med lack ca en gång per år. Slipa trälist med fint
sandpapper utan att laminatytan repas. Lackera med klarlack
eller båtlack.

Materialet tål viss värme, men använd alltid underlägg för
heta kärl. Rengöring som ovan.
Ytan i diskhon är känslig för syror, fläckar, kalk och hett vatten. Torka genast upp kaffe, vin, blåbär etc. Var försiktig med
värme, knivar och grova svampar. Repor kan efterbehandlas
av behörig montör. Rengör diskho med en tablett maskindiskmedel upplöst i varmt vatten.

Rostfria ytor
Rostfria ytor kan skyddas mot repor med impregneringsmedel från leverantör. Använd mikrofiberduk och kolsyrat
vatten för daglig rengöring. Fläckar som ej försvinner kan
avlägsnas med T-spirt som snabbt torkas bort med torr duk.
Missfärgning av den rostfria ytan kan uppstå om stålull, spik,
grus och järnpartiklar får ligga på en fuktig bänk.Matta partier
får tillbaka sin lyster om man strör lite krita och gnuggar med
en mjuktrasa. OBS! Det är viktigt att torka och gnugga i bänkens längdriktning.
Rostfria vitvaror torkas av med en lätt fuktad mikrofiberduk.
Gnid upp glans med en torr mikroduk.

Handtag
Använd aldrig diskmedel eller grov svamp, endast fuktad
mikrofiberduk och torka rent med torr duk.

Diska på natten, du sparar el och undviker het ånga på träytor.

Bänkskivor i massivt trä
Oljade träskivor kräver regelbunden skötsel tre till fyra
gånger per år, ibland oftare. Slipa ytan med fint sandpapper i
träets längdriktning. Stryk därefter på ett flödigt lager linolja.
Låt oljan dra i skivan minst 24 timmar. Torka och polera ytan
ev med fint sandpapper och en torr linneduk.

SKÖTSEL OCH RENGÖRING
TÄNK PÅ

•

Hårdvaxolja stryks på mycket tunnt och torkar under natten.
Ytan behöver inte poleras efteråt. Upprepa varje halvår.

•

VIKTIGT! Använda trasor med olja kan lätt självantändas och
starta eldsvådor! Dränk trasorna genast och förvara i vatten.

•

Använd endast mikrofiberdukar! Torka rent med
en våt urvriden duk. Gnid genast upp glans och
torka torrt med en ny torr och ren fiberduk. Gäller
alla ytor i ett kök.
Använd diskmedel endast i diskhon – ALDRIG
RENGÖRINGSMEDEL PÅ SNICKERIER.
Är hällen och bänkskivan rejält smutsiga, blöt den
första mikrofiberduken rikligt i hett vatten. Gnid
bort alla fläckar och fett. Torka torrt med ren duk.
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