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För samtliga produkter och material rekommenderar vi att ytan rengörs ofta. 
På så sätt uppstår inte rengöringsproblem som smuts- och kalkfläckar så lätt. 
Använd milda rengöringsmedel och undvik medel och redskap med slipmedel 
då detta kan skada ytan på de flesta produkter.

#1 BADKAR I AKRYL 
Badkaret bör rengöras efter varje användning. Använd 
milda rengöringsmedel och använd aldrig rengö-
ringsmedel och rengöringsredskap som innehåller 
slipmedel som stålull eller slipsvamp eftersom dessa 
kan skada ytan. Ett tips är att vaxa karet med ett bil- 
eller båtvax, vilket gör att smutsen rinner lätt av vid 
sköljning efter avslutat bad.  

#2 BADKAR I STÅL
Badkaret ska gärna rengöras efter varje användning. 
Använd milda rengöringsmedel och undvik rengö-
ringsmedel och rengöringsredskap som innehåller 
slipmedel, såsom stålull eller slipsvamp, eftersom 
dessa kan skada emaljen. För att ta bort kalkfläckar 
på ett enkelt och skonsamt sätt är hushållsättika på 
en fuktig trasa en effektiv metod. Eventuella missfärg-
ningar kan tas bort med citron- eller vinsyra.

#3 BADRUMSMÖBLER
För bästa hållbarhet och produktlivslängd, rekom-
menderar vi att möblerna underhålls och rengörs 
regelbundet. Våra stommar har en ytbehandling som 
är mycket tålig mot fukt och vatten. Detta innebär inte 
att de tål att utsättas för vatten under lång tid. För att 
din badrumsinredning ska hålla sig fräsch länge, torka 
av vatten och fukt så snabbt som möjligt med en torr 
och mjuk trasa. 

Tänk på följande för att inte skada ytbehandling och 
material: 

•  Låt inte rengöringsmedel verka längre än vad som  
 rekommenderas på förpackningen. 

•  Ett milt rengöringsmedel rekommenderas. 

•  Undvik rengöringsredskap med slipande funktion,  
 såsom stålull eller slipsvamp, då dessa kan skada  
 ytbehandlingen. 

•  Torka rent med mjuk trasa för att återfå bästa 
 möjliga glans.

#4 DUSCHVÄGGAR OCH KABINER
Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som 
innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller 
klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. 
Rengöring rekommenderas med mildare rengörings-
medel och mjuk trasa eller liknande.

#5 DUSCHSET OCH TAKDUSCHAR
Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som 
innehåller slipmedel, starka 
syror, ammoniak eller klorin. 
Stålull eller slipsvamp ska inte 
heller användas. Rengöring 
rekommenderas med 
mildare rengörings-
medel och mjuk trasa 
eller liknande.
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#6 HANDDUKSTORKAR 
Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som 
innehåller slip - medel, starka syror, ammoniak eller 
klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. 
Rengöring rekommenderas med mildare rengörings-
medel och mjuk trasa eller liknande.

#7 ELPATRONER
Dra ur elpatronens stickpropp vid användning av 
rengöringsmedel eller vätska vid rengöring. Låt inte 
elpatronens regulator utsättas för fukt. Rengöring 
får ej ske med rengöringsmedel som innehåller 
slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull 
eller slipsvamp ska inte heller användas. Rengöring 
rekommenderas med mildare rengöringsmedel och 
mjuk trasa eller liknande.

#8 PORSLIN – TVÄTTSTÄLL
Tvättställ av porslin har en glaserad yta som är lätt att 
hålla ren och är beständig mot de flesta kemikalier. 
Rengör ytan ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. 
Använd aldrig rengöringsredskap som innehåller slip-
medel, som stålull eller slipsvamp. Starka syror som 
saltsyra och svavelsyra samt starka alkalier som t ex 
kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar bör 
snarast repareras av behörig VVS-montör.

#9 TVÄTTSTÄLL I MINERALKOMPOSIT
1. Rengöring får ej ske med rengöringsmedel som 
innehåller slipmedel, starka syror, ammoniak eller 
klorin. Stålull eller slipsvamp ska inte heller användas. 
Rengöring rekommenderas med mildare rengörings-
medel och mjuk trasa eller liknande.

2. Spola den inre ytan med vatten och rengör med en 
mjuk trasa efter varje användning.

3. Vi rekommenderar att du behandlar produktens yta 
en gång i månaden med ett naturligt vax, exempelvis 
bivax.

#10 PORSLIN – WC-STOLAR
Rengöring rekommenderas med mildare rengörings-
medel och mjuk trasa eller liknande. Tänk på att ren-
göring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller 
slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull 
eller slipsvamp ska inte heller användas.

#11 WC-SITSAR
Använd inte rengöringsmedel som innehåller klor, 
syror eller skurmedel, eftersom sådana ämnen kan 
lösa lacken eller ge gulaktig missfärgning. Stålull eller 
slipsvamp ska inte heller användas. Lämpligast för 
enkel och grundlig rengöring är en neutral tvål eller ett 
vanligt milt och naturligt diskmedel. Eftertorka med 
en fuktig men väl urvriden trasa. Låt ringen och locket 
vara uppfällda så länge det finns starka rengörings-
medel i WC-stolen.
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#12 BOTTENVENTILER
Rengöring rekommenderas med mildare rengörings-
medel och mjuk trasa eller liknande. Tänk på att ren-
göring ej får ske med rengöringsmedel som innehåller 
slipmedel, starka syror, ammoniak eller klorin. Stålull 
eller slipsvamp ska inte heller användas.

#13 BADRUMSTILLBEHÖR 
Rengöring med milt rengöringsmedel som exempelvis 
såpa. Använd aldrig rengöringsmedel eller rengörings-
redskap som innehåller slipmedel, som stålull eller 
slipsvamp, eftersom dessa kan skada ytan.

#14 DISKBÄNKAR I ROSTFRITT STÅL
Rostfritt stål är en legering av stål med krom och 
nickel, som är mycket hållbar, hygienisk och lätt att 
rengöra. Torka bort fläckar och smuts med en disk- 
trasa, svamp eller mjuk handduk efter arbetet. Tvätta 
av med varmt vatten och diskmedel, skölj därefter 
med vatten och torka av med en mjuk duk. Tvätta 
och torka genast bort ämnen som salt, syror, tapet-
klister, puts- och blekmedel, eftersom dessa lämnar 
spår i ytan efter bara några timmar. Tänk även på att 
våta gjutjärnspannor och andra rostande material  
lämnar spår i ytan. Liggande vatten kan ge kalkfläckar 
när det torkar in. Rengör med diskmedel, skölj och 
torka. Använd aldrig stålull eller skurpulver. Dessa 
repar ytan. Rostfritt blir lätt repigt, men repor som 
uppkommer av normal användning försämrar inte  
produkten. En skyddande yta av oxid bildas och för-
nyas av syret när det blir repor i ytan.

#15 DISKBÄNKAR I TEKTONIT
Tektonit är ett väldigt lättskött och tåligt material 
som är lätt att rengöra. För att undvika kalkfläckar, 
rengör dagligen med diskmedel och diskborste och 
torka av. Skulle kalkfläckar uppstå avlägsnas dessa 
enklast med kalkspray och tvättsvamp. Undvik stålull 
eller andra slipande material som kan repa ytan samt 
kemikalier och färg. Tektonit är värmetåligt (300 °C i 
ca 10–15 sek). Vid kontakt med varma föremål under 
längre stunder ska underlägg användas för att 
undvika att skada ytan.
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