
VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING TIL SKABE

Tillykke med Deres nye køkken/bad! Gem evt. denne vedligeholdelsesvejledning i et af skabene.

Vær opmærksom på, at garantien bortfalder, hvis skabe og bordplade ikke vedligeholdes og samles/monteres
i overensstemmelse med de medfølgende vedligeholdelsesvejledninger og monteringsvejledninger.
 
Indeklima/ventilation
Omhyggelig udluftning er påkrævet, specielt i vådrum og ved f.eks. opvaskemaskiner. Ved installation af opvaskemaskine skal damp-
spærre opsættes under bordpladen for at dække samling mellem kant og spånplade. 
Deres nye køkken/bad overholder boligministeriets krav. For at sikre et godt indeklima bør der i ethvert beboelsesrum være en samlet
udskiftning af luften på mindst 0,5 gange i timen. Køkkenet bør have en grundudsugning på 20 l/sek. (72 m3/time) gennem en emhætte.
Emhætten bør være forsynet med aftageligt fedtfilter, der kan rengøres. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m3/
time). Tilførsel af frisk luft til køkken og bad kan ske gennem vinduer, døre eller udluftningsventil. I øvrigt henvises til krav beskrevet i
bygningsreglementet (eller lokale regler).

Efter montage
Beskyttelsesfilmen på nye låger fjernes med omhu. Limrester fra folien på lågernes overflade er ikke en fejl og kan let fjernes ved at bruge 
en blød mikrofiberklud, der er let vædet i lampeolie. Brug ikke slibende materialer eller ætsende rensemidler.

Daglig brug og rengøring
Skabe og fronter må ikke udsættes for længevarende kontakt med vand og damp. Bliver fronter og skabskorpus udsat for vandstænk, 
damp m.m. skal disse straks aftørres for at undgå fugtskader. Bordplade samt tilstødende fronter kan tage skade af den varme damp,
hvis opvaskemaskinen åbnes, før den er færdig, og servicen er helt tør.
Den daglige rengøring af øvrige låger foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand.
Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bommuldsklud.
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i vand, tilsat almindelig
opvaskemiddel (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 
Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud/bommuldsklud.

Specielt ved lakerede låger
Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt indtrængning i fronten. 

Specielt ved højglanslakerede låger
Til den daglige rengøring af højglanslakerede låger anbefales det at bruge højglans vedligeholdelsessæt, som kan købes i butikken, hvor
køkkenet/badet er købt, eller at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med 
en tør og blød mikrofiberklud/bommuldsklud. Ved skader i lakken skal der straks repareres med en reparations lak for at hindre fugt 
indtrængning i fronten. 
 
Specielt ved laminatbelagte låger
Til grundig rengøring kan en speciel laminatrens købes i butikken, hvor køkkenet/badet er købt. Ellers behandles de som beskrevet under 
daglig brug og rengøring. Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan beskadige overfladen på laminatet.

Specielt ved greb
Alle vore greb kan rengøres med en klud opvredet i lunkent vand. Evt. tilsat opvaskemiddel (1 tsk./liter). Til rengøring af greb må der 
aldrig anvendes opløsningsmidler eller rengøringsmidler med slibende effekt (skurepulver).

Undgå at
Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler og voks polish til møbler, som findes i handelen, da visse af 
disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand.
Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. Hvis der kommer vanddråber på låger og skabes 
overflader, skal disse tørres af, for at undgå fugtskader (se daglig brug og rengøring).
  
Vaske
Alle typer vaske rengøres dagligt med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand evt. tilsat almindelig 
opvaskemiddel (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren mikrofiberklud/bommuldsklud, der er hårdt opvredet i koldt 
eller lunkent vand. Brug aldrig ståluld, skuresvamp, skurecreme eller lignende, da det ridser overfladen. Følg altid vaskeproducentens 
vejledning for vedligehold.

Service
Efter nogen tids brug bør køkkenet gennemgås og justeres. Skruer skal efterspændes ved greb, hængsler og udtrækssystemer, låger og 
skuffer skal justeres. Dette sikrer et funktionsdygtigt køkken i mange år. 

DK


