
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

SKÖTSELANVISNING 

 

Köks-, Garderobs- & Badrumsinredning 

 

 

 

 

 



 

Generell information  

För att ditt kök skall uppnå längst möjliga livslängd följ alltid dessa skötselinstruktioner. Ett kök består 

av levande material som kräver riktig skötsel för att k unna hålla länge och bibehålla sin lyster. Levande 

material åldras bl.a. genom att skifta färg över tid samt att vissa träslag blir mörkare och andra ljusare. 

Olika ytor kräver därför olika skötsel varför vi sammanställt dessa nedan.  

 

Melamin – stommar och luckor 

Våra skåp och luckor är uppbyggda av en melaminbelagd spånskiva. Dessa är utrustade med 

vattenavstötande material, melamin, dock är skarvar och infästningsområden extra känsliga och bör 

därför ägnas extra uppmärksamhet. Vattenansamlingar och fläckar skall torkas upp omedelbart från 

snickerier och luckor för att undvika att fukt tränger in. Fukt/Vatten får inte ligga kvar så det kan 

tränga in i skarvar eller kanter. Skåp och luckor får ej heller utsättas för ånga då detta kan leda till 

fuktskador. Placera därför aldrig tex vattenkokare, kaffemaskiner eller liknande under skåp och luckor 

så dessa utsätts för ånga. Sörj för god ventilation över spis eller liknande om kokning av vatten skall 

ske. Öppna inte diskmaskinsluckor så fukt kan komma i kontakt med skåp/luckor då detta kan leda till 

skador. Rengöring – görs enklast med en fuktig trasa och någon droppe diskmedel. Vid fet smuts kan 

koncentrerat diskmedel också användas. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller 

andra starka lösningsmedel. Inte heller stålull eller motsvarande som kan ge repor och synliga skador. 

 

Målade/Fanerade ytor – luckor och stommar  

Rengörs med en fuktig trasa och dina vanliga rengöringsmedel – läs på förpackningen. Torka efter 

med enbart vattenfuktad trasa och torka sedan torrt. Fanerade ytor måste ha särskild uppmärksamhet 

vid rengöring så att inte fukt tränger in i produkten och orsakar skador. Utsätt inte heller fanerade 

produkter för fett eller rengöringsmedel. Använd inte rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller 

andra starka lösningsmedel. Inte heller stålull eller motsvarande som kan ge repor. Målade och 

fanerade produkter är precis som melaminbelagda produkter känsliga för fukt och skall skötas på 

samma sätt (se ovan). Rökning kan orsaka missfärgning och rökning skall därför aldrig ske i närheten 

av snickerier. Se även information om hantering av fukt och vatten under rubriken melamin. 

 

Lackerade och laserade ytor – luckor och stommar  

Rengörs enklast med endast fuktig trasa, ta någon droppe diskmedel om det behövs. Använd inte 

rengöringsmedel som innehåller ammoniak eller andra starka lösningsmedel. Inte heller stålull eller 

motsvarande som kan ge repor. Se även information om hantering av fukt och vatten under rubriken 

melamin. 

 



 

 

Bänkskivor - laminat 

Vid den dagliga rengöringen används vatten och tvållösning (max 1% tvål). Viktigt! Alkoholhaltigt 

rengöringsmedel får inte användas. Undvik att öppna en varm diskmaskin. Ångan kan skada luckan. 

Se även information om hantering av fukt och vatten under rubriken melamin. 

 

Bänkskivor - massivträ 

Då varje skiva (liksom varje stav i varje skiva) är unik, krävs olika mängd hårdvaxolja för att mätta ytan 

och bygga ett fullgott ytskikt. Detta framträder först efter en tids användning. Därför är det särskilt 

viktigt att du under första året kontrollerar om dina skivor behöver underhållas med hårdvaxolja. 

Detta gäller även när ytan blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en underlimmad diskho, är det 

extra viktigt att ändträet och kanter vid diskhon alltid har ett bra skydd. 

Gör så här:  

Slipa vid behov med fint sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. Lägg på ett tunt lager hårdvaxolja. 

Torka i träets längdriktning med torr trasa. Se till att en tunn film uppstår.  

Låt torka i minst åtta timmar. Vid hårt sliten skiva eller om ytan slipats trären upprepas behandlingen 

ytterligare två gånger. Var försiktig så att hårdvaxoljan inte kommer i kontakt med annat än 

bänkskivan. Torka bort direkt! Intorkad hårdvaxolja är mycket svår att avlägsna!  Hårdvaxolja har 

en begränsad hållbarhet på ca ett år. Kom ihåg att skruva på korken ordentligt. Skaka alltid burken före 

användning!  

De trasor och svampar du använt kan självantända då oljan oxiderar!  Blöt med vatten och slå in 

lufttätt eller elda under kontrollerade former! 

 

Bänkskivor – rostfria 

Rengöring  

Använd ett milt rengöringsmedel och en mjuk trasa eller borste. Rengör försiktigt, utan att repa 

produkten. Skölj noga och torka torrt. Vid kraftig nedsmutsning kan flera behandlingar erfordras. 

Undvik att låta vatten eller andra vätskor torka in på ytan, annars bildas en grå beläggning eller fläckar. 

Undvik också längre kontakt med klor- eller syrahaltiga rengöringsmedel, silverputs eller matvaror så 

som ketchup, senap, juice eller majonnäs, som då kan orsaka frätskador. Trots sin hårda yta så kan den 

rostfria ytan skadas av vassa föremål. Mindre repor uppkommer vid naturligt slitage och utjämnas 

med tiden till en fin patina.  

 

 



 

Fläckar & missfärgningar  

Använd små mängder av ett polermedel anpassat för rostfritt stål och gnid ytan försiktigt bara på 

fläcken. Avställningsytor gnids alltid i plåtens slipriktning, övriga med cirkulerande rörelser. Använd 

inte stålull, som förutom att repa ytan, också efterlämnar små partiklar på ytan som kan utvecklas till 

rostfläckar och som senare kan bli till rostangrepp.  

Kraftiga kalkbeläggningar kan tas bort med ättiksprit (10%). Skölj noga och eftertorka omgående. 

Polering med krita på en mjuk trasa kan få matta partier blanka igen. Diskbänkar På en rostfri 

diskbänk kan värmen ifrån en het kastrull direkt på ytan snabbt orsaka bucklor och plåten kan även 

missfärgas av uppvärmningen. Undvik att skjuta en gryta eller glaserat porslin på avställningsytan - lyft 

på och av. Med ett grytunderlägg förhindras att våta gjutjärnsgrytor lämnar spår av rost på ytan. 

På en rostfri diskbänk kan värmen ifrån en het kastrull direkt på ytan snabbt orsaka bucklor och plåten 

kan även missfärgas av uppvärmningen. Undvik att skjuta en gryta eller glaserat porslin på 

avställningsytan - lyft på och av. Med ett grytunderlägg förhindras att våta gjutjärnsgrytor lämnar spår 

av rost på ytan. 

 

Plast, lådor/backar/hurtsar  

Rengör med fuktig trasa och syntetiska rengöringsmedel. Använd inte aceton, kristallolja eller andra 

starka lösningar som skadar plastmaterialet. Tänk på att torra trasor kan orsaka statisk elektricitet. 


