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generel vedligeholdelse af dit nye køkken
LIDT GODE RÅD:
Et nyt køkken eller badeværelse er en stor investering og skal naturligvis holde i mange år, derfor er det vigtigt at
behandle materialerne på den rigtige måde. Dit nye køkken eller 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 strengeste internationale krav, men selv de bedste materialer skal behandles på rette vis, så derfor
bør følgende overholdes.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE AF elementer og låger:
melamin og laminat:
Melamin- og laminatlåger leveres med forskellig glansgrad i overfladen. På en mat flade ses fedtede fingre tydeligere
end på en mere blank overflade. Rengøringen og vedligeholdelse af låger af denne type kræver i store træk de samme
midler.
Længere tids brug af køkkenet medfører, at der aflejres fedt på over fladerne. Det gælder både på låger og øvrige
overflader. Lågerne (især de matte) kommer derfor med tiden til at fremstå ”skjoldede”. Problemet er relativt enkelt
at løse ved en grundig rengøring med f.eks. Flügger grundrens, som kan købes hos Flügger farvehandlerne i en
sprayflaske klar til brug. (Flügger Fluren nr. 37, – ready to use). Rengør én låge ad gangen, og sørg for at vaske efter
med rent vand umiddelbart efter påføringen, og eftertørre med en ren tør klud. Det er meget vigtigt, da midlet hvis
det sidder for længe og bruges ofte, kan angribe overfladen og gøre den mere modtagelig for snavs. Fluren 37 må
ikke anvendes hvor det kan komme i kontakt med lakeret eller ubehandlet naturtræ, da det kan misfarve overfladen.
Følg i øvrigt brugsanvisningen på emballagen. Alternativt kan anvendes en Ajax-opløsning, som også kan købes
på sprayflaske under navnet ”Ajax Universal”. Brug samme fremgangsmåde som beskrevet ovenfor. Dette middel
er dog knap så effektivt og kræver evt. flere behandlinger. Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber.
Det er nu nødvendigt at tilføre en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på overfladen. Der findes forskellige midler
med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie (f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) påført i et meget tyndt lag.
Brug en ren bomuldsklud hvorpå der hældes lidt olie. Fordel olien jævnt over hele fladen og tør efter med en tør klud.
Lågen må ikke fremstå blank. Hvis det er tilfældet, eftertørres endnu en gang.
Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov.

LAKEREDE OG MALEDE FLADER:
Til disse overflader anbefales mildere rengøringsmidler som sæbespåner eller tilsvarende. Følg også her doseringsforskrifterne på emballagen og tør efter med en ren tør klud. Til malede flader må ikke anvendes ammoniakholdige
rengøringsmidler, da ammoniak får maling til at gulne.

Daglig rengøring af elementer og låger:
Den daglige rengøring kan normalt klares med almindelig opvaskemiddel i rent vand. HUSK altid at eftertørre med
en ren tør klud for at fjerne de sidste fugt- og fedtrester. Det er meget vigtigt, da overfladen ellers bliver skjoldet af
kalkplatter fra vandet.

RENGØRING AF 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 syrefri smøremidler.

VEDLIGEHOLDELSE AF HÆNGSLER:
For at få hængsler og andre bevægelige dele til at fungere optimalt skal de 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 syrefri olie. Justèr ved samme lejlighed hængslerne efter
retningslinierne omtalt tidligere i vejledningen. Vi anbefaler ovennævnte eftersyn mindst én gang årligt.
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VEDLIGEHOLDELSE AF TRÆKANTER PÅ BORDPLADER
Træforkanter skal efterbehandles med olie efter behov. Benyt indholdet i den medfølgende vedligeholdelsesæske.
Vær især opmærksom på forkanterne ved vasksektionen, da det største slid altid forekommer her.
Slib med fint sandpapir korn 320. Husk at afdække bordpladen med malertape, så der ikke slibes på laminatoverfladen.

VEDLIGEHOLDELSE AF VASKE:
Stålvaske aftørres med en opvredet 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 en af de i
handlen forekommende specialpræparater til rustfrit stål. Brug aldrig ståluld, da den 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 de i handlen forekommende flydende rengøringsmidler, – dog ikke 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.
Derudover henviser vi til leverandøren af vasken.

VEDLIGEHOLDELSE AF MASSIVT NATURTRÆ:
Der findes forskellige former for behandling af massive træplader. Vi anbefaler, at du følger den vejledning, der altid
følger pladen ved leveringen. Brug aldrig salmiak- eller skurepulverholdige midler til disse plader. Salmiak kan misfarve træ, – især egetræ.
Stænk af plejeolie på køkkenlåger kan afstedkomme pletter, som er vanskelige at fjerne. Vær derfor omhyggelig ved
anvendelsen af disse midler.
Husk: Olieklude er selvantændende og skal derfor bortskaffes eller opbevares i en tæt tillukket
blikdåse.

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 køkkenvinduet tæt ved emhætten altså ikke åbnes, da det vil forstyrre luftcirkulationen
og forårsageen spredning af madosen.
Husk altid at rengøre emhættens filter med jævne mellemrum for at opnå maksimal sugeevne.
Start altid emhætten før afgivelse af damp eller os fra komfuret begynder, og lad den køre 15-20 min. efter endt brug.
Hvis der er 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.

Gulvvask:
Soklerne under dine nye Svane elementer tåler ikke vand/fugt. Derfor bør gulvvask foregå med en opvredet gulvklud,
så soklerne ikke udsættes for mere end højest nødvendigt.

KAFFEMASKINE OG ELKEDEL:
Ved anvendelse af kaffemaskine og el-kedel, skal man altid sørge for, at apparatet under brug ikke er placeret under
overskabe, da damp derfra 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, el-kedel, 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.
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Undlad at åbne en varm opvaskemaskine, før maskinens tørreprogram er helt afsluttet. Damp og fugt fra opvaskemaskinen kan ødelægge låger og skabssider.

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.

VIGTIGT - FJERNELSE AF BESKYTTELSESFOLIE
Beskyttelsesfolie på låger/fronter SKAL fjernes umiddelbart efter montering af køkkenet, da det ellers kan blive meget
vanskeligt at fjerne.
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vedligeholdelse - laminat bordplader
Varmeafgivende husholdningsapparater
Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler o. lign på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse enheder
kan forårsage ødelæggelse af samlingen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.

Misfarvning
Rødvin, blæk, rødbede saft og andre stærke frugtfarver kan misfarve overfladen. Især lyse laminater er modtagelige
overfor disse stoffer og skal fjernes omgående.
Meget mørke og matte laminater kan have en tendens til at fedtfingre er synlige efter almindelig vedligeholdelse. Disse
er en del af charmen ved denne type laminater og kan evt. fjernes med laminat rens, og er ikke reklamationsberettiget.

Ridsefasthed/slidstyrke
Afhængig af overfladens beskaffenhed (ru eller glat) er overfladen robust og slidstærk, men brug altid skærebræt i
forbindelse med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen, og bør derfor ikke stilles direkte på
pladen.

Vedligeholdelse
Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lign. må ikke benyttes.
De ødelægger overfladen.
Evt. pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med
tør klud for at undgå sæberester og kalkstriber.
Er der behov for yderlig rengøring og pleje kan der rekvireres laminatrens gennem Deres forhandler.
Er pladen monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles med olie efter behov.

Vedligeholdelse af vaske
Vi henviser til leverandøren af vaske.

9

svane.com
16

