
• Luckor och bänkskivor skall regelbundet ren-
göras med lite vatten och milt handdiskmedel. 
Eftertorka med torr trasa.  

• Vatten som hamnat på luckor och bänkskivor 
skall alltid torkas bort.  
 
Tänk också på att alltid torka av under disk-
bänksskåpet och luckornas kanter. De är inte 
avsedda att klara vatten som blir stående.  
 
Om diskmaskin används, skall luckorna på var 
sida om maskinen och även den ev. integrerade 
luckan torkas av.  

• Efter diskning skall alltid luckorna under diskbän-
ken torkas av med en torr trasa. 

• Använd INTE rengöringsmedel som innehåller 
ammoniak. Använd INTE heller stålull eller annat 
liknande som har en slipande effekt. 

• Envisa fläckar på luckor och bänkskiva kan av-
lägsnas med T-röd. 

• Lådorna i köket får belastas med max 25 kg/
styck.   

• Undvik direkta slag mot kanter.  

• Undvik belastning av handtag (t ex. med tunga 
kassar eller kläder).  

• Vattenkokare, kaffebryggare eller liknande får 
INTE placeras under skåpstommar och köks- 
luckor. Tänk på att vattenånga skadar köket!

• Använd INTE microfiberduk! Den skär bort smut-
sen och riskerar att repa ytan på luckan. 

• Sörj för god ventilation över spis, och använd 
köksfläkten.  

• Ta hand om bänkskivor, stommar och täcksidor 
på samma sätt som luckorna.   

• För underhåll av rostfritt gäller att alltid torka 
bort fläckar med en mjuk handduk, trasa eller 
svamp.  Använd varmt vatten och flytande disk-
medel. Skölj ytan med rent vatten och torka den 
med en mjuk trasa.  
 
Svåra fläckar kan avlägsnas med rengöringsme-
del i gelform (t ex Jif Cream eller Universal Stone). 
Låt medlet verka i 15 minuter och rengör därefter 
ytan med en mjuk trasa eller en mirakelsvamp, 
skölj noggrant och torka ytan.   

• Envisa fläckar och avlagringar på bänkskivor 
kan du få bort med tvättmedel, ett lut av tvätt-
medel och vatten (låt verka över natten) eller 
flytande tvättmedel med mycket fint polerkalk. 
Fett, olja och vax kan tas bort med sprit. Möbel-
polermedel och rengöringsmedel som innehåller 
fett eller vax ska inte användas.  

• Använd lämpligt underlägg för skydd mot var-
ma kokkärl, värmealstrande apparater eller vid 
skärning. 

• Skötselanvisning för övriga produkter, t.ex. ka-
kellaminat och badrumsprodukter i plåt; se www.
libluck.se/ nedladdningar.
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En förutsättning för att eventuella garantier skall gälla är att nedanstående skötsel-
anvisningar har följts. Garantin omfattar ej repor eller märken som uppstår genom oakt-
samhet vid daglig användning eller olyckshändelse. Garantin täcker inte heller skada 
som uppkommit genom inträngning av vatten eller fukt. 

Ta hand om dina LIB-produkter på rätt sätt!

SKÖTSELANVISNING

Följ dessa anvisningar för bästa hållbarhet!
Funderar du på något, hör av dig till din hyresvärd för att inte orsaka skador i onödan. 

https://libluck.se/


• Doors and worktops should be cleaned regularly 
with some water and mild dish-washing deter-
gent. Wipe dry with a dry cloth. 

• Water that has ended up on doors and worktops 
must always be wiped off.  
 
Also remember to always wipe off under the sink 
cabinet and the edging of the doors. They are 
not designed to withstand standing water. 
 
If a dishwasher is used, the doors on each side 
of the machine and also the possible integrated 
door is to be wiped off. 

• After washing, always wipe off the doors under 
the sink with a dry cloth.  

• DO NOT use detergents that contain ammonia. 
Also, do not use steel wool or anything similar 
that has an abrasive effect.  

• Stubborn stains on doors and worktops can be 
removed with T-red.  

• The drawers in the kitchen may be loaded with a 
maximum of 25 kg / piece. 

• Avoid direct damage to the edgings.  

• Avoid any loads on handles (eg. heavy bags or 
clothes). 

• Kettles, coffee makers or similar MUST NOT be 
placed under cabinet frames and kitchen doors. 
Remember that water vapor damages the 
kitchen!

• DO NOT use a microfiber cloth! It cuts off the dirt 
and risks scratching the surface of the doors.  

• Provide good ventilation over the stove, and 
make sure to use the kitchen fan.  

• Take care of frames and cover sides in the same 
way as cabinet doors and worktops. 

• For the maintenance of stainless steel products, 
always wipe away stains with a soft towel, cloth 
or sponge. Use warm water and liquid detergent. 
Rinse the surface with clean water and dry it 
with a soft cloth. 
 
Difficult stains can be removed with cleaning 
agents in gel form (eg Jif Cream or Universal Sto-
ne). Let the agent work for 15 minutes and then 
clean the surface with a soft cloth or a miracle 
sponge, rinse thoroughly and dry the surface. 

• Stubborn stains and deposits on worktops can 
be removed with a detergent, a solution of deter-
gent and water (leave on overnight) or liquid de-
tergent with very fine polishing lime. Grease, oil 
and wax can be removed with alcohol. Furniture 
polishes and cleaning agents containing grease 
or wax should not be used. 

• Use a suitable underlay for protection against 
hot cookware, heat-generating devices or when 
cutting. 

• Care instructions for other products, e.g. tile lami-
nate and sheet metal bathroom products; check 
out www.libluck.se/ nedladdningar.
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A precondition for any guarantees to apply is that the following instructions have been 
followed. The warranty does not cover scratches or marks caused by negligence in daily 
use or accident. Warranty also does not cover damage caused by the ingress of water or 
moisture. 

Take proper care of your LIB-products!

Please follow these instructions for best durability!

CARE INSTRUCTIONS

If you have any questionns, please contact your landlord to avoid causing any unnecessary damage.


