
Skötselråd för att bevara din möbel i ursprungligt skick.
Skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Melaminskiktet är hårt och mycket 
lätt att rengöra. Det är dessutom resistent mot olika kemikalier. För rengöring rekommenderas att:

• Torka med fuktig trasa och diskmedelslösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas.
• Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.
• Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt.
• Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i         
   befi ntliga skarvar.

Fanérade stommar/luckor rengöres med lätt fuktad trasa.

Målade ytor.
Luckor, lådor och fronter rengörs milt rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsme-
del. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med 
torr trasa. Använd ej skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra repan-
de partiklar. Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fl äckar. Tänk speciellt 
på att skåp under tvättställ måste torkas efter rengöring.

Tvättställ
Tvättställ av materialet gjutmarmor och sköts på följande sätt:

• Rengör med vanligt fl ytande rengöringsmedel som ej innehåller slipmedel eller andra repande  
   partiklar.
• Polera med fi nt polermedel och vaxa därefter ( använd t.ex. bilvårdsprodukter ). Gör detta regel 
   bundet och produkten håller sig fi n under många år.
• Utsätt ej produkten för syror, ammoniak eller klorin. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli  
   repig eller mattad – polera och vaxa enligt instruktionen ovan. Djupare repor kan först försiktigt   
   slipas med våtslippapper ( ca. 1200 korn ). Om djupare skada uppstått kan din handlare hjälpa  
   dig med en lagningssats.

OBSERVERA!
Skåpen ska ej utsättas för onormal vattenbegjutning. Skåpsidor och dörrar ska därför avtorkas då 
de blivit våta - var speciellt noggrann med att torka skåpet under tvättställ.


