
Skötselråd

WC-sitsar av plast och 
plastpaneler

Gjutjärnsbadkar Sanitetsporslin och 
diskhoar

Kromdetaljer (blandare, 
duschar, gångjärn etc.)

Annan ytbehandling än krom 
på detaljer (blandare, 
duschar, gångjärn etc.)

Träpaneler och 
träsitsar

OK Rengör omedelbart efter 
användning för att förhindra 
ansamlingar av smuts och stänk.

Använd varmt tvålvatten, JIF-
creme (varianten utan slipande 
partiklar) eller motsvarande.

Laga droppande kranar för att 
förhindra stänk och kalkbildning

Mild avkalkning kan användas 
med större mellanrum. Var noga 
att skölja bort alla rester och följa 
tillverkarens anvisningar.

Mindre repor kan poleras bort 
med ett milt polermedel

Rengör omedelbart efter 
användning för att förhindra 
ansamlingar av smuts och 
stänk.

Rengör med varmt tvålvatten 
eller JIF (varianten utan 
slipande partiklar eller 
motsvarande) och skölj 
omedelbart med mycket vatten.

Torka av med torr trasa för att 
förhindra fläckar och 
kalkavlagringar.

Rengör omedelbart efter 
användning för att 
förhindra ansamlingar av 
smuts, kalkavlagringar och
stänk.

Använd varmt tvålvatten, 
JIF-creme (varianten utan 
slipande partiklar) eller 
motsvarande.

Rengör omedelbart efter 
användning för att förhindra
ansamlingar av smuts och 
stänk.

Rengör med varmt vatten 
med ett par droppar 
rengöringsmedel, skölj 
omedelbart rikligt och torka
torrt med torr trasa.

Mild avkalkning kan 
användas med längre 
mellanrum. Var noga att 
skölja bort alla rester och 
följa tillverkarens 
anvisningar. Torka torrt 
med torr trasa.

Rengör omedelbart efter 
användning för att förhindra 
ansamlingar av smuts och 
stänk.

Rengör med varmt vatten med 
ett par droppar 
rengöringsmedel, skölj 
omedelbart rikligt och torka 
torrt med torr trasa.

Torka av med torr trasa. 
Använd varm milt 
tvålvatten och torka 
omedelbart bort rester. 
Torka torrt med trasa. 
Se trädetaljer som 
möbler som inte har 
samma motstånd mot 
kemikalier som andra 
artiklar.

INTE OK Lämna aldrig våta partier med 
rengöringsmedel eller tvål. Detta 
kan orsaka permanenta 
färgfläckar.

Låt inte cigaretter eller brinnande 
föremål komma nära. Plast kan 
brinna och smälta.

Använd aldrig hushållskemikalier 
(t.ex. nagellacksborttagare, 
färgborttagning, blekmedel, 
desinfektionsmedel, spray-
rengöring, parfym och after 
shave) som kan skada på plasten.

Använd inte skurmedel, medel 
med sliptillsatser eller torkdukar 
med slipande funktion.

Använd aldrig toalettsitsar som 
pall.

Använd aldrig kalkborttagning 
eller annan alkalisk eller basisk 
rengöring så länge det inte 
specifikt har rekommenderats i 
tillverkarens instruktion för 
användning.

Använd inte blekningsmedel.

Använd inte skurmedel, medel 
med sliptillsatser eller 
torkdukar med slipande 
funktion.

Skölj aldrig skor eller andra 
saker med lera eller grus i 
badkaret då detta lätt orsakar 
repor i emaljen.

Låt inte andra fötter än de 
emaljerade bli översköljda. 
Rostporer kan uppträda.

Använd inte blekmedel i 
toalettcistern – detta kan 
skada de invändiga 
komponenterna. 
Blekmedel kan användas i 
själva skålen.

Låt aldrig starka 
rengöringsmedel eller 
blekmedel ligga kvar över 
natten.

Blanda inte olika typer av 
rengöringsmedel. Detta 
kan medföra giftig gas.

Använd inte medel med 
sliptillsatser eller 
torkdukar med slipande 
funktion.

Använd aldrig 
hushållskemikalier (t.ex. 
nagellacksborttagare, 
färgborttagning, blekmedel,
desinfektionsmedel,  
sprayrengöring, parfym och
after shave) eftersom de 
kan orsaka skador.

Använd inte skurmedel, 
medel med sliptillsatser 
eller torkdukar med 
slipande funktion.

Undvik repor som kan vara 
början till korrosion.

Använd inte skurmedel, medel 
med sliptillsatser eller 
torkdukar med slipande 
funktion. Guld är en mjuk 
metall som lätt repas eller nöts 
ut. Andra ytor kan ha en 
skyddande lack som lätt skadas.

Använd aldrig 
hushållskemikalier (t.ex. 
avkalkning, 
nagellacksborttagare, 
färgborttagning, blekmedel, 
desinfektionsmedel,  
sprayrengöring, parfym och 
after shave) eftersom de kan 
orsaka skador.

Tillåt aldrig kontakt med 
hushållskemikalier eller 
blekmedel.

Undvik repor som kan vara 
början till korrosion.

Undvik att vatten ligger 
kvar på ytan. Detta 
kommer orsaka skador.

Använd aldrig 
hushållskemikalier (t.ex.
avkalkning, 
nagellacksborttagare, 
färgborttagning, 
blekmedel, 
desinfektionsmedel, 
sprayrengöring, parfym 
och after shave) 
eftersom de kan orsaka 
skador.

Använd inte skurmedel, 
medel med sliptillsatser 
eller torkdukar med 
slipande funktion.

Använd aldrig 
toalettsitsar som pall.


