Skötselanvisningar
Badkar
Om du rengör ditt badkar efter varje användning
bildas inte smuts och kalkavlagringar så lätt.
Använd ett milt och skonsamt rengöringsmedel,
t ex ett handdiskmedel, en mjuk panelborste eller
svamp och skölj av med handduschen. Använd
aldrig slipande rengöringsmedel, stålull eller svampar med slipeffekt. Om du vill tvätta eller blötlägga
kläder i badkaret ska du använda ett milt fintvättmedel, gärna flytande. Starkare tvätt- eller blötläggningsmedel kan skada emaljen. Eventuella
missfärgningar tas bort med citron- eller vinsyra
som finns på Apoteket. Ta lite på en fuktig trasa
och gnid på fläcken. Skölj noga. Har du kalkhaltigt
vatten som ger kalkfläckar tar du enklast och skonsammast bort dem med hushållsättika som gnids
på med fuktig trasa och sköljs bort.

Dusch
För att en dusch ska hålla sig fräsch är det viktigt
med regelbunden rengöring. För att undvika kalkavlagringar på glasväggarnas insida, torka av med
gummiskrapa eller trasa efter varje användning. För
noggrannare rengöring, använd ett milt rengöringsmedel, t ex flytande diskmedel eller något av de
specialrengöringsmedel för dusch som finns i handeln. Glasväggarna rengörs med vanlig fönsterputs.
Använd aldrig medel med slipande funktion.
Aceton, sura eller alkoholhaltiga rengöringsmedel
kan också skada glaset. För att göra det lite enklare
att hålla rent kan glasytorna behandlas med ett
specialmedel som sluter ytporerna och ger en
smutsavstötande yta. Detta medel samt ett speciellt rengöringsmedel för duschar finns i vårt sortiment och kan köpas hos våra återförsäljare.

Badrumsmöbler
För badrumsmöbler gäller främst regeln: låt inte
vatten bli kvar på ytorna. Torka bort stillastående
vatten. Ett milt rengöringsmedel och mjuk trasa
räcker vid rengöring. Undvik att placera möbler
direkt intill badkar eller dusch utan ordentlig
duschavskärmning.

Sanitetsporslin
Tätsintrat sanitetsporslin är ett av de mest lättskötta
material som finns, men det finns sånt som är värt
att tänka på. Använd aldrig slipande rengöringsmedel. Det skadar glasyren i längden. Missfärgningar
tar du lämpligast bort med citron- eller vinsyra som
finns att köpa på Apoteket. Gnid med en fuktig
trasa och skölj noga. Kalkfläckar tar du bort med
vanlig hushållsättika. Värmer du ättikan fungerar
den ännu bättre. Rengör du porslinet ofta får smuts
och kalk svårare att bita sig fast. Väljer du porslin
med en yta behandlad med Ceramicplus blir det
ännu enklare att hålla rent.

Blandare
Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast
med flytande rengöringsmedel eller tvållösning.
Den lackerade (färgade) ytan bevaras bäst genom
regelbunden rengöring med en mjuk trasa. För att
avlägsna kalkfläckar, använd utspädd hushållsättika
och skölj med vatten. Vid skötsel av förgyllda ytor
gäller samma förfarande. Om de förgyllda ytorna är
kraftigt nedsmutsade använder du ett guldrengöringsmedel. Använd aldrig skurmedel, stålull eller
rengöringsmedel som är kalklösande, sura eller
alkoholhaltiga.

Sanitetsporslin med Ceramicplus
Använd en mjuk svamp eller duk, som inte gör
repor. Missfärgningar tar du lämpligast bort med
citron- eller vinsyra som finns att köpa på Apoteket.
Gnid med en fuktig trasa och skölj noga. Använd
aldrig skurmedel, stålull eller rengöringsmedel som
är kalklösande, sura eller alkoholhaltiga.

