
Lackerade och målade ytor. 
Dörrar, lådor mm som är behandlade med lack har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga 
rengöringen görs med en ren trasa, hårt urvriden i ljummet vatten. Torka sedan med en torr trasa. 
Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt torkas bort med en hårt urvriden trasa där det är tillsatt 
ett vanligt milt rengöringsmedel (max. 1 tesked per liter vatten). Torka sedan med en torr trasa. 
Undvik att behandla ditt skåp med något av de medel som finns till möbler som finns i handeln, då 
vissa av dessa medel ändrar ytans karaktär. 
Fuktavgivande medel bör man undvika att ställa inuti skåpen. 

Trästruktur ytor. 
Dörrar, lådor mm med melaminbeläggning har en motståndskraftig och slät yta. Den dagliga 
rengöringen sker med en ren trasa, hårt urvriden i ljummet vatten. Torka sedan med en torr trasa. 
Fettfläckar som inte kan tas bort på detta sätt torkas bort med en hårt urvriden trasa där det är tillsatt 
ett vanligt milt rengöringsmedel (max. 1 tesked per liter vatten). Torka sedan med en torr trasa. 
Microfibertrasa kan också användas vid rengöring av laminat. Färgade märken från skor och 
liknande kan tas bort med sprit. Torka sedan av med en lätt fuktad trasa. 
Undvik att behandla ditt skåp med något av de medel som finns till möbler som finns i handeln, då 
vissa av dessa medel ändrar ytans karaktär. 
Fuktgivande medel bör man undvika att ställa inuti skåpen. 

Målat och satinerat glas. 
Rengöring sker med en ren trasa, hårt urvriden i ljummet vatten. Använd eventuellt ett vanligt milt 
rengöringsmedel (max. 1 tesked per liter vatten). 

Inventar 
Ytan på hyllor består av melamin som är mycket slitstark. Fettfläckar som inte kan tas bort på detta 
sätt torkas bort med en hårt urvriden trasa där det är tillsatt ett vanligt milt rengöringsmedel (max. 1 
tesked per liter vatten). Torka sedan med en torr trasa. 
Hårt sittande fläckar tas bort med sprit och torkas sedan av med en fuktad trasa. 
  
Inneklimat och ventilation. 
Skåpen ska inte utsättas för långvarig kontakt med vatten. Vattenstänk mm bör tas bort snarast. För 
att undgå fuktskador på skåpen så krävs bra frånluft i speciellt våtrum och i tvättstugor (i närhet av 
tvättmaskiner och diskmaskiner rekommenderas att en fuktspärr läggs mellan kantlist på gavel och 
melaminsidan så att inte fukt tränger in emellan och orsakar fuktskada på spånskivan). I övrigt 
hänvisas till de råd som finns beskrivit i byggnadsstandarden (eller lokala regler).

Rengöring och underhållsmanuall 
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