Drift och skötselanvisning, skåpsnickerier
Målade ytor
Använd vanliga rengöringsmedel, som normalt finns i ett hushåll.
Undvik skurmedel eller andra preparat som innehåller slipmedel eller medel med ammoniak.

Ytor med högglans
Efter montering, tag bort den skyddande folien.

Daglig skötsel
Torka med lätt fuktad ren trasa tillsammans med ett milt handdiskmedel utan ammoniaktillsatser, och
eftertorka med en torr mjuk och ren trasa.

Kontinuerlig skötsel
OBS! Två månader efter leveransen kan de högblanka ytorna poleras. Denna åtgärd skyddar ytorna och
gör att den dagliga skötseln blir lättare att utföra.Använd produkterna i underhållspaketet alternativt
bilpolish av god kvalitet.Observera att det är mycket viktigt att ni använder en ren polerduk som inte repar
ytan. Denna behandling bör upprepas 1-3 gånger om året. Skurpulver och andra liknande rengöringsmedel
får inte användas , då dessa kan repa och /eller förstöra ytan.

Lackerade träytor
Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. Var därför sparsam med vatten vid rengöring.
Använd lätt fuktad trasa och torka efter med väl urvriden trasa. Lämpliga rengöringsmedel är samma som
till målade ytor.
Använd aldrig thinner o dyl. för fläckborttagning.

Laminat och melaminbelagda ytor
Rengöres med i hushållet normalt förekommande rengöringsmedel i likhet med målade ytor.
Ämnen som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod,vätesuperoxid,bläck,mineralsyror, ammoniak
etc.) ska givetvis undvikas.

Lådor,backar och inredningsdetaljer
Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsmedel eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk
elektricitet.Kristallolja,aceton och liknande medel får ej användas, då dessa kan skada plastdetaljerna.

Oljebehandlade träbänkskivor
Se skötselanvisningen som medföljer bänkskivorna.

Massiva träkantlister
Trälisten bör efterbehandlas med lack minst en gång om året.
Detta görs bäst genom att trälisten putsas med fint sandpapper,utan att laminatskivan slipas,varefter listen
efterlackeras med lack, som du kan köpa i färghandeln.

Utdragsskivor (Skärbrädor)
Rengöres med lite diskmedel på lätt fuktad trasa.
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