4. Rengøring og vedligehold – GULVE og VÆGGE
Gulvet i lejlighedens opholdsrum er et såkaldt lydgulv med
korkunderlag.
Anvend en måtte ved dørindgang for optagelse af sand og fugt.
Anvend filtstykker på møbelben for at undgå, at gulvet bliver ridset.
Undgå kraftige punktbelastninger af gulvet.
Anvend tørre rengøringsmetoder som fx støvsugning eller
tørmopning. Efter behov anvendes en godt opvredet gulvklud.
Gulvet tåler ikke større mængder vand.
Der må ikke bruges brun sæbe eller andre tilsvarende skrappe
midler til rengøring af trægulvet.
Tips til at holde dit gulv smukt.
• Stop snavs på dørtrinnet: Brug dørmåtte og løber ved indgang
da snavs og sand kan virke som sandpapir. Vi anbefaler at smide
skoene ved hoveddøren.
• Undgå ridser og mærker: Filtdupper under bord og stole
forebygger ridser. For stole på hjul anbefaler vi et passende
underlag.
• Hold dit trægulv rent: Støvsug regelmæssigt og sørg for at tørre
alle væsker op med det same, så de ikke absorberes af træet.

4. Rengøring og vedligehold - EMFANG

Emfang over kogepladerne skal rengøres og vedligeholdes af lejer.
Fjedertryk

Filtrene kan afmonteres uden brug af værktøj og rengøres ved
afskylning i varmt vand, efterfulgt af en tur i opvaskemaskinen.
Ved normalt brug bør denne rengøring udføres en gang i kvartalet.

Idet udsugningen fra madlavning foregår via Genvex-anlæggets
rørføringer, er god vedligeholdelse af filteret i emfanget vigtigt.

4. Rengøring og vedligehold – BORDPLADE I BADEVÆRELSE
Bordpladen i badeværelset er helstøbt i fabrikat Marmorline og skal
vedligeholdes efter følgende forskrifter.
Rengøring: Vaskebordpladen rengøres med varmt vand og
almindelige rengøringsmidler til husholdning, (f.eks. Opvaskemiddel). Marmorline Rens er et effektivt rengøringsmiddel, som kan
anvendes til daglig og hovedrengøring. Den fjerner urenheder og
forebygger kalkaflejringer på overfladen.

Pleje: Marmorline Plejevoks er et imprægneringsmiddel, der gør
overfladen mere vandafvisende og rengøringsvenlig. Dvs. at kalk
ikke sætter sig så nemt på overfladen. Marmorline anbefaler, at
behandle bordplader med Marmorline Plejevoks.
Kalkaflejringer: Ved kalkaflejringer bruges normale
afkalkningsmidler, (følg brugsanvisningen) eller husholdningseddike.
Bordpladen må ikke udsættes for stærk syre, ammoniak,
afløbsrens, hårfarvningsmiddel, klorin med mere. Brug ikke
rengøringsmidler som f.eks. tør skurepulver, stålgrydesvampe eller
ståluld.
Varmvandstemperaturen må ikke overstige +65 C.
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