
Skötselråd

Vanliga WC-stolar, bidöer och 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. Rengörings-
redskap 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 och rinnande WC-stolar bör snarast repareras. För reparation
eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller WS-butik. De finns
på Gula Sidorna i telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten".

I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och
torkas torr. Häll 3-4 deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vatten-
spegeln med matolja eller plastfolie för att forhindra avdunstning.

Badkar, duschkar, vissa diskbänkar och plättvättställ har en emaljerad yta.
Emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier
Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengörings-
medel. 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. För reparation eller köp av reservdelar
anlitar Du en VVS-entreprenör eller WS-butik. De finns på Gula Sidorna i

telefonkatalogen under rubrik "Rörarbeten". Emaljen tål klädtvätt med vanliga
tvättmedel men man måste vara försiktig med blötläggning under lång tid
eftersom vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada emaljen.
Detsamma gäller fotoframkallning, färgning av textilier och hårfärgning.

Stommen består av aluminiumprofiler i vitlackerat utförande alternativt naturanodi-
serat. Vägg- och dörrskivor är av styren eller härdat glas. Duschkabinens kar är av
emaljerad stålplåt.

Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengörings-
medel. Rengöringsredskap som innehåller slipmedel, såsom stålull och grön
fibersvamp, får inte användas. Detsamma gäller starka syror, t.ex. saltsyra och
svavelsyra och starka alkalier, t.ex, kaustiksoda samt lösningsmedel såsom aceton,
thinner och tri.

Använd den medföljande fönsterskrapan i duschen. Dra av både väggar och golv
efter varje duschning. För att undvika kondens och mögelbildning i duschrummet
kan vi rekommendera god ventilation, t.ex. med hjälp av en badrumsfläkt.

Den rostfria plåtytan bör torkas ren after varje användning med fuktig svamp eller
trasa, som eventuellt doppats i diskmedelslösning som sedan sköljes bort. Torr-
torka efter. Matta partier på plåten får tillbaka sin lyster om man strör på lite krita
och gnuggar med mjuk trasa. Efter all rengöring skall plåtytan sköljas med vatten
och torrtorkas.

Hantera inte syror och andra aggressiva ämnen på disk- eller tvättbänken. Även
inläggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får torka in kan ge fläckar
som är svåra att avlägsna. Använd inte stålull eller fibersvamp på bänkplanet,
däremot kan fibersvampen med fördel användas i disklåda och slasktratt.

Skärbrädan och beredningsbrädan av teak eller bok bör före första användning
behandlas med matolja. Upprepa "oljebehandlingen" några gånger per år. Vänd
brädan ibland så att båda sidor används lika mycket. Rengöring av brädan sker
bäst med diskmedel och diskborste samt noggrann eftersköljning och avtorkning.


