
Skötselråd kökssnickerier

Skåpstommar
Ytor belagda med melamin är mycket slitstarka och rengöres med mjuk trasa och
lite diskmedel. Räcker inte detta kan man prova med T-röd. Eftertorka med vatten och torka torrt.
Använd inte starka lösningsmedel  eller rengöring innehållande ammoniak samt
stålull eller liknande, vilka orsakar 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 härdlack som klarar mycket höga krav.
Rengöring sker med mjuk trasa och vatten med lite milt rengöringsmedel utan
slipande egenskaper. Eftertorka med torr mjuk trasa.
Använd aldrig ämnen eller material som kan orsaka missfärgningar / repor på 
lackerade ytor tex jod, bläck och tvättsvampar med slipeffekt eller stålull.

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
inoljningsförfarandet. 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 självantändning av inoljade trasor och slipsvampar.

Bänkskivor i högtryckslaminat
Ytan är slitstark och hygienisk, rengöres med mjuk trasa och milt rengöringsmedel utan
slipande egenskaper. Räcker inte detta kan man prova med T-röd.
Skär aldrig direkt på bänkskivan eller ställ varma kokkärl direkt på ytan. Använd skärbräda 
och grytunderlägg.

Se även bifogad skötselanvisning från Formica.

Lådor & gångjärn
Gångjärn Hettich Sensys är heltäckande, av hög kvalité samt underhållsfria. Likaså lådor Hettich   
Innotech Atira är underhållsfria samt av hög kvalité.   
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