SKÖTSELRÅD BLANDARE
Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett
av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att
det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i
decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin förutsätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.
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UTVÄNDIGA METALLYTOR
Vi rekommenderar att du gör
det till en rutin att torka av din
blandare ofta, så förblir den
som ny. Då får inte tvål- och
kalkrester fäste så lätt och du
slipper använda medel som inte
är miljövänliga. Vid veckorengöring rekommenderar vi att
du använder en mjuk trasa tillsammans med mild tvållösning
eller annat flytande, pH-neutralt
rengöringsmedel. Skölj därefter
med rent vatten och torka med
en mjuk, torr trasa.
FÖREBYGG KALKAVLAGRINGAR
För att undvika att kalk får fäste,
gör till en god vana att med
jämna mellanrum dra med
tummen över gummidetaljerna
i duschmunstycket eller taksilen.
Mot smuts, kalk och avlagringar
som fått fäste använd för ändamålet avsedda rengöringsmedel
och läs anvisningarna noggrant.

Även hushållsättika (max 12%)
är effektiv mot kalkfläckar. Gnid
in, låt verka, skölj av med rent
vatten och torka torrt med en
mjuk trasa eller frottéhandduk.
Du kan också avkalka duschmunstycket eller hela taksilen
genom att lägga dem en stund i
ett ättiksbad.
VÄLJ RENGÖRINGSMEDEL
MED OMSORG
Undvik hårda skursvampar och
rengöringsmedel med slipmedel eftersom de kan orsaka
permanenta skador på ytans
finish. Likaså, använd aldrig
sura, klor- eller alkoholhaltiga
rengöringsmedel som också
kan ge fula fläckar och skador
på ytan. Om du använder dessa
i blandarens närhet, se till att du
skyddar den från stänk. Undvik
också att spraya rengöringsmedel direkt mot blandaren, eftersom det finns risk att delar inuti

kan ta skada. Använd endast
silikonfett om du mot förmodan
skulle behöva smörja någon del
av blandaren.
UNDVIK FRYSRISK
Låt inte blandaren transporteras
eller övervintra i utrymmen där
frysrisk föreligger eftersom vattenrester i blandaren kan frysa
sönder delar inuti.

