Vedligeholdelsesvejledning
Tillykke med Deres nye køkken/bad. Vi er meget glade for, at De har valgt et Svane-produkt. For at bevare den flotte finish og sikre en lang levetid
vil vi opfordre til, at De bruger et par minutter på denne instruktion, som indeholder informationer om, hvordan De behandler materialerne korrekt.
Deres nye køkken/ badeværelse er fremstillet af de bedste materialer. Alle spånplader og fiberplader/ MDF er testet og godkendt af Dansk Træpladekontrol for bl.a formaldehydindhold og lever op til de europæiske krav. Men selv de bedste materialer kræver en korrekt behandling.
MELAMINBELAGTE SKABSDELE:
Alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler sulfo, salmiakholdige midler og flydende brun sæbe,
men følg altid doseringsvejledningen for de enkelte produkter. Til meget genstridige pletter anvendes Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger
farvehandlerne i en sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, – ready to use). Fluren 37 må ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med
lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen.
MALEDE OVERFLADER:
Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler, som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doseringvejledningen på emballagen og
tør efter med en ren klud, der er vredet op i rent vand. Eftertør med en ren klud. Sidstnævnte er vigtigt for at bevare overfladen fri for kalkpletter og
striber
INDVENDIGE TRÅDVARER:
Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opstå behov
for smøring, må der kun anvendes syrefrie smøremidler.
HÆNGSLER:
For at hængsler og andre bevægelige dele kan fungere optimalt, skal disse støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv fra monteringen. Det
anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der ligger sort metalstøv på eller ved delen, er det tid at tilføre en syrefri
olie. Justèr ved samme lejlighed hængslerne. Vi anbefaler dette eftersyn mindst én gang om året.
VASKE:
Stålvaske aftørres med en opvreden klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i
husholdningen. Vasken kan rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes et af de specialpræparater til rustfrit stål som findes på markedet.
Brug aldrig ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. Emaljerede vaske må aldrig rengøres med skurecreme, da
den ridser overfladen. Hvis der er opstået misfarvninger anbefales rengøring med en blanding af lige dele klorin og vand.
Porcelænsvaske rengøres med flydende rengøringsmidler, brug aldrig skurecreme eller andre ridsende rengøringsmidler.
Støbte marmorvaske og -bordplader rengøres med vand og flydende rengøringsmidler, der ikke indeholder slibemidler, f.eks. autoshampoo.
Terrazzovaske og -bordplader rengøres med vand og sæbespåner eller flydende brun sæbe. Der må aldrig anvendes syreholdige midler. Kalkpletter
fjernes let ved anvendelse af fint vandslibningspapir, korn 500 eller med en diamant håndsvamp, som evt. kan købes sammen med vasken / pladen.
VENTILATION OG UDLUFTNING:
Emhættens funktion er at danne undertryk i køkkenet, så mados ikke spreder sig til andre rum. En emhætte kræver god lufttilførsel. Den etableres
bedst ved at lade en dør stå på klem til det tilstødende lokale, hvor der er et åbent vindue. Når emhætten er i brug, skal vinduet tæt ved emhætten
altså ikke være åben, da det vil forstyrre luftcirkulationen og forårsage en spredning af madosen. Husk at rengøre emhættens filter med jævne mellemrum for at opnå maksimal sugeevne. Start altid emhætten før der dannes damp eller os fra komfuret og lad den køre 15 - 20 min. efter endt brug.
Emhættens virkning er normalt bedst i den bageste halvdel. Anbring derfor gryderne med kogende ingredienser på de bageste plader.
ET GODT RÅD:
Er der meget damp i køkkenet eller badeværelset, som ikke fjernes hurtigt ved normal ventilation, bør låger m.v. aftørres for kondensvand.
Vedvarende fugt på overfladerne vil beskadige materialerne. I badeværelset vil det være ideelt med mekanisk ventilation.
KAFFEMASKINE OG ELKEDEL:
Ved anvendelse af kaffemaskine og elkedel skal man altid sørge for, at apparatet i brug ikke er placeret under overskabe, da dampen på længere sigt
kan beskadige både låge og skab. Træk derfor apparatet fri af overskabene, eller endnu bedre anbring det ved komfuret og start emhætten.
VARMEAFGIVENDE HUSHOLDNINGSAPPARATER:
Ved placering af kaffemaskine, elkedel, brødrister m.m. på massive træbordplader, skal man huske at flytte disse apparater, så de ikke altid står
samme sted, da fast placering kan medføre udtørring, misfarvning og i værste fald revnedannelse i træet.
HVIS UHELDET ER UDE:
Skulle du komme ud for et uheld, der forårsager skader, du ikke selv kan udbedre, så kontakt din lokale køkkenforhandler - her vil der altid være
råd og vejledning at hente.
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