Vedligeholdelses guide til badmiljø
Generelt vedligeholdelses instruktion
Vores badeværelses møbler er produceret til brug i badeværelser. Møblet er lavet til at holde i mange år.
For at forlænge levetiden har vi udviklet en guide med gode råd og tips omkring rengøring og hvordan du passer på dit
nye badmiljø bedst muligt.

Generelt information for alle overflader
Vores badeværelses møbler er produceret til brug i badeværelser, dog er det vigtigt at sørge for god ventilation og
placere møblet i tilpas afstand fra bruser/badekar, for at undgå plask fra vand og sæbe. Ellers da tør møblet af med det
samme. Det vil medvirke til at badmiljøet holder sin flotte udseende og minimere risikoen for ødelæggelse. Vores
badmiljø er bygget op af MDF og lamineret træ, som er malet/lakeret, for at modstå fugtige omgivelser.

Rengøring af overflader; PVC folie og/eller melamin og laminat
Vi anbefaler at bruge en blød klud, som er hårdt opvredet i mild sæbevand. Tør efter med en ren blød klud, som er
opvredet i rent varmt vand, for at undgå dråber og striber.

Rengøring af overflader; lakerede
Vi anbefaler at bruge en blød klud, som er hårdt opvredet i mild sæbevand. Tør efter med en ren blød klud, som er
opvredet i rent varmt vand, for at undgå dråber og striber. Vi anbefaler nedenstående fremgangsmåde, specielt for
lakerede overflader:









Brug rengøringsmiddel som fjerner skidt og almindelig badeværelses snavs.
Brug rengøringsmiddel som fjerner kalk.
Spray aldrig direkte på møblet. Spray på en tør klud og tør derefter møblets overflader. Gnub aldrig på
overfladen, da det kan give mærker/ødelæggelse i overfladen.
Tør overfladen af med en opvredet klud med rent vand, for at fjerne skidtet helt og samtidig undgå dråber og
striber.
Lad aldrig rengøringsmidlet sidde på i mere end 5 minutter, da man kan risikere at ødelægge overfladen.
Læs altid instruktionerne for det brugte rengøringsmiddel. Test det evt. på et ’usynligt’ sted, før det tages i brug
på hele badmiljøet.
Undgå brug af tør klud eller rengøringspapir/køkkenrulle på både mat og højglans overflader, for at undgå
ridser.
Brug aldrig store mængder af rengøringsmiddel, selvom overfladen er meget snavset. Brug ikke
rengøringsmiddel som indeholder; ammoniak, blegning eller andre stærke rengøringsmidler, da det kan
ødelægge møblet. Brug aldrig; møbelpolish/glans, acetone, ethanol, benzin eller grove svampe.

Spejl/Spejlskab
Spejl uden ramme; kan rengøres med almindelig vinduesrengørings produkter og brug af blød mikrofiberklud. Brug ikke
rengøringsmiddel som indeholder; ammoniak, blegning eller andre stærke rengøringsmidler. Brug ikke grov svamp eller
køkkenrulle.
For spejlskabe; er det vigtigt at undgå sprit/rengøringsmiddel direkte på rammen. Vi anbefaler derfor at sprøjte
rengøringsmidlet direkte på en klud, hvorefter at gøre spejlet rent. Tør efter med en blød tør mikrofiberklud.
Tør altid spejlet af efter hvert bad, eller når spejlet dugger, for at undgå rust.

Håndvask
Ved jævnlig rengøring af håndvasken, undgås kalk. Vi anbefaler at bruge en blød klud, som er hårdt opvredet i mild
sæbevand. Tør efter med en ren blød klud, som er opvredet i rent varmt vand, for at undgå dråber og striber. Brug ikke
produkter som indeholder; syre, ammoniak, afløbsrens, klorin eller produkter med slibemiddel eller grov svamp. Vandet
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må ikke være over 60°, da overfladen kan krakelere.Hvis overfladen er krakeleret, brug da en fin polish og efterfølgende
behandling med voks (f.eks. bilvoks).

