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INNAN ANVÄNDNING
Tvätta av ytan med ett basiskt rengörings-
medel (pH mer än 8). Skölj noggrant och torka 
med en handduk. 

Observera!

Små partiklar från monteringsarbetet kan ha 
hamnat på produktens yta, där de kan se ut 
som punktformade rostangrepp. 

Avlägsna orenheterna från ytan genom 
att rengöra den ordentligt med ett basiskt 
rengöringsmedel såsom Jif cream eller 
Universal Stone. 

Lägg på rengöringsmedlet med hjälp av 
en mirakelsvamp eller trasa, låt verka i 15 
minuter, skölj därefter ordentligt och torka av 
ytan.  

När orenheterna avlägsnats från ytan, rea-
gerar kromet i det rostfria stålet med luftens 
syre och bildar en skyddande, passiv hinna 
på den rengjorda ytan.

UNDERHÅLL - RENGÖR/SKÖLJ/TORKA
Torka alltid bort fläckar från ytan med en mjuk 
handduk, trasa eller svamp när du avslutat 
arbetet. Använd varmt vatten och flytande 
diskmedel. Skölj därefter ytan med rent vatten 
och torka den med en mjuk trasa.

REPOR
Rostfritt stål får alltid repor i samband med 
användning. I början syns dessa väl på den 
nya, blanka ytan som just tagits i bruk. I takt 
med fortsatt användning repas ytan mer 
jämnt och får därmed en mattare ton. Enskilda 
repor går inte längre att urskilja.

Små repor i stålet försvagar inte produkten. 
På ytan bildas en skyddande hinna av oxid. 
När nya repor uppstår, täcks de snabbt av en 
ny oxidhinna tack vare syret i den omgivande 
luften. 

FLÄCKBORTTAGNING
• Ingrodd smuts

• Fettfläckar

• Missfärgningar från kaffe eller te

• Salt- eller kalkavlagringar

• Rostfläckar som fastnat på yta 

Använd rengöringsmedel i gelform (t ex Jif 
cream eller Universal Stone), en mjuk trasa 
eller mirakelsvamp och skölj därefter ytan 
med varmt vatten.

Kalkavlagringar kan även avlägsnas med 
25-procentig ättikslösning. Låt lösningen 
verka en stund. Rengör därefter ytan, skölj 
och torka. 

FÖRBJUDNA ÄMNEN
Sura ämnen såsom kökstvålar med citronsyra 
kan skada den rostfria ytan om de får torka 
(pH under 6). 

Stålull och skurpulver repar ytan. 

KOM IHÅG!
Lämna inga gjutjärnsföremål eller andra 
rostande metalldelar på ytan under en längre 
tid, då dessa lämnar spår efter sig.

SKÖTSELANVISNING ROSTFRITT

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. 
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