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GENERELLA SKÖTSELRÅD
GENERELLA SKÖTSELINSTRUKTIONER

För samtliga material är det lämpligt att rengöra ofta 
men försiktigt. Ta bort fläckar omdelbart. Använd 
alltid det mildaste sättet/rengöringsmedlet till en 
början. Börja alltid rengöringen i fläckens utkant inte 
från mitten.

LAMINAT & BEHANDLAT TRÄ

• I det flesta fall räcker det att använda en mjuk, ren 
och lätt fuktad bomulls trasa tillsammans med ett milt 
rengöringsmedel som t.ex. såpa.
• Blöt inte ytan, framförallt inte nära kanter, då vattnet 
kan tränga in och orsaka svällning.
• Torka ytan med en mjuk, torr och ren bomullstrasa.
Obs! Använd inte stålull, sandpapper eller 
Scotch-Brite® då dessa kan orsaka repor på ytan.
Använd aldrig syra eller blekmedel som klorin. Dessa 
rengöringsmedel kan orsaka permanenta skador och 
fläckar på laminat och trä.

GLAS

Använd ett milt rengöringsmedel för glas och torka 
med en mjuk, ren bomullstrasa. Undvik
glasrengöring för utomhusbruk.

MATTOR

När handtuftade mattor är nya släpper de överflödigt 
garn/fibrer. Detta är inte ett tecken på dålig
kvalitet. Dock kan det vara besvärande i början (ca 2 
veckor) då man blir tvungen att dammsuga
mattan varje dag.

METALL

Aluminium och krom är avvisande mot smuts och 
vätskor dock kan vatten orsaka fläckar och rost på
aluminium och krom.
Vid rengöring torka av ytan med en mjuk trasa fuktad 
med såpavatten. För hårt smutsad eller fläckad
metall, krom eller stål, använd en trasa fuktad i ren 
alkohol. Använd aldrig lösningsmedel på lackerad
eller ytbehandlad metall.

TEXTIL

För att avlägsna damm och skräp dammsug med 
mjukt munstycke.
Ta bort fläckar med en gång. Undvik att gnida, sug 
bara upp med en trasa. Tryck sedan på fläcken med 
en fuktig trasa. Kraftiga fläckar kan avlägsnas med 
ett skumtvättmedel alternativt med ett ph-neutralt 
diskmedel (Obs! på ljust tyg använd ett ofärgat disk-
medel). Fläckborttagningsmedel bör bara användas 
efter att de först provats på en mindre synlig del av 
tyget.
Följ alltid de rekommenderade skötselråden för ditt 
tyg när det kommer till tvätt och rengöring.
Generellt kan tyger tillverkade av polyester, Trevira 
Cs vattentvättas i 30 grader.
För övriga textiler gäller kemtvätt.

ULL

Ull har en unik smutsavstötande förmåga. Ull kan 
med fördel vädras för att hjälpa den självrengörande 
processen.
Vattentvättbara ulltyger förekommer men som regel 
skall dessa kemtvättas.
Alternativt använd ett skumtvättmedel framtaget för 
ull.
Fårskinn mår bra av att luftas/vädras. I vissa fall är 
skinnet vattentvättbart, titta på skinnets baksida för 
märkning.

LÄDER

Använd en torr mjuk trasa för vanlig rengöring. An-
vänd inte dammsugare, eftersom det kan repa ytan.
Vid behov, torka eller gnugga försiktigt hela ytan med 
en ren och mjuk trasa som vridits ur i rent
vatten. Vid rengöring använd ett medel anpassat för 
läder. Använd inte kemiska ytbehandlingsmedel,
rengöringsmedel eller tvållösningar.
Läderkräm och läderolja bör användas regelbundet 
beroende på lädrets skick. Observera att om ytan är 
skadad eller sliten, kan läderkräm eller läderolja göra 
att färgen förändras något..



CORIAN
Kompositmaterial

Rengöring

För daglig rengöring torka med en fuktig trasa och 
vatten. De flesta fläckar och fett tas bort med vatten 
och diskmedel.
Hela ytan bör rengöras noggrant då och då, för att 
lystern inte skall utvecklas ojämnt. 
Använd ett milt rengöringsmedel t.ex. Jif med slipef-
fekt för en yta med sidenmatt finish och diskmedel 
för högblanka ytor. Rengör hela ytan med en trasa 
med mjuka cirkelrunda rörelser. Skölj/torka av med 
en fuktig duk och torka torrt med papper eller en 
mjuk trasa.

Fläckborttagning

Försök med de enkla lösningarna först. Om det fort-
farande finns fläckar kvar, använd lite skurcreme med 
slipeffekt. Gnugga lätt.
Undvik grova skursvampar vid daglig rengöring. Star-
ka slipmedel eller den gröna sidan på
skursvampen (typ Scotch-Brite ™) skall endast an-
vändas vid mycket besvärliga fläckar. 
Om starka rengöringsmedel eller skursvampar 
används, bör ytan återställas till sin ursprungliga 
glans, genom att använda ett milt rengöringsmedel 
med slipeffekt. Rengör med cirkelrörelser, så att det 
behandlade området får samma lyster som resten av 
skivan. Skölj och torka av.
Graffiti, tusch, kulspetspenna tvättas bort enligt 
instruktionerna ovan. Brännmärken och andra svårare 
fläckar tas bort med skurmedel och en fin svamp.

Värme

Använd alltid ett värmeunderlägg av något slag. Sätt 
aldrig en het kastrull, direkt på t.ex en bänskiva. Var-
ma kärl kan skada ytan. 
Häll aldrig kokhett vatten direkt på en yta av 
komposit/corian.

Undvik repor

Skär inte med en vass kniv direkt på komposit/corian. 
Det kan skada ytan.

Kemikalier

Starka kemikalier (som t.ex. färgborttagningsmedel, 
lösningmedel och aceton) skall snabbbt spolas av 
med vatten och diskmedel för att undvika skador på 
skivan. Nagellack kan tas bort med remover (utan 
aceton) och sedan spolas av med vatten. Om skadan 
inte upptäcks omedelbart, eller om skivan utsatts 
för en långvarig påverkan av kemikalier (t.ex. från 
en läckande behållare) kan det vara nödvändigt att 
kontakta oss så att leverantören av materialet kan 
komma med förslag på nödvändig åtgärd.

Mekanisk åverkan

Materialet kan repareras, om det får slagmärken eller 
sprickor i skivan. Kontakta oss, Corian/
kompositmaterial kan alltid repareras. 

STEN
Kalksten, marmor, granit

Generella skötselråd

Granit, marmor och kalksten kan rengöras med 
vanligt rengöringsmedel som diskmedel eller allrent. 
Observera att dessa ytor ofta är polerade och därför 
väldigt känsliga för sura vätskor., detta gäller framför 
allt marmor och kalksten. Kalksten tål inte heller salt.

Fläckborttagning

Något universalmedel för fläckborttagning på sten 
finns inte. Orsakerna till fläckarna varierar,
liksom stenen, varför medlet måste anpassas till 
fläckens art och stensort. Stensortens känslighet
för fläckning varierar också. Granit är ett mycket tåligt 
material och behåller sin glans även om den utsätts 
för hårda slitagepåfrestningar. Marmor och kalksten 
är känsligare och där bör man tänka på att en 
polerad yta slår ifrån sig en del fläckar bättre än 
andra ytbearbetningar, men mattas å andra sidan av 
vissa ämnen. I regel ökar svårigheten att avlägsna 
fläcken med dess ålder. Ju snabbare motåtgärder 
sätts in, desto större är chansen att resultatet ska bli 
gott. En vanlig missuppfattning är att sten ska tvät-
tas medsyra. Vanligen har dock syran mycket större 
verkan på stenen än på fläcken.



2. Torka våta rottingmöbler väl: 
En fuktig trasa med en mild möbelrengöring kan 
användas, men var försiktig så att möblerna inte blöt-
läggs. Om det blir övermättat, torka utomhus i solljus. 
Det naturliga växtmaterialet kommer i allmänhet att 
återgå till sin ursprungliga form, så var noga med att 
inte böja det när det är vått.

3. Behandla mögel omedelbart: 
Om mögel eller mögel börjar bildas, använd en stark 
blekmedel i tvålvatten för att rengöra de drabbade 
områdena. Möblerna måste sedan torka utomhus.

4. Rotera dina rottingmöbler: 
Naturliga fibrer kan blekna i starkt solljus. Detta är en 
naturlig process 
och inte nödvändigtvis dålig. Men om möjligt, rotera 
möbler regelbundet för att fördela blekningen jämnt. 

5. Luftfukta: 
Håll möbler borta från områden med extrem värme, 
eftersom det kan förvränga eller torka ut möblerna. 
Naturliga växtfibrer kräver en viss 
luftfuktighet för att inte torka ut och splittras. 
Om du befinner dig i ett särskilt torrt område, lägg till 
fukt i luften med en luftfuktare.

6. Oljerottingmöbler: 
Om klyvning har inträffat på grund av överdriven torr-
het är det bästa att se till att inga ytterligare skador 
uppstår genom att behandla rotting eller sockerrör 
med tung eller kokt linolja och höja utrymmets luftfuk-
tighet.

7. Förhindra insjunkna kuddar: 
Rotting är mycket starkt och ändå tillräckligt flexibelt 
för att vara bekvämt, men de kan sjunka över tiden. 
De flesta rottingstolar är gjorda för att användas med 
en kudde som inte bara gör sittplatsen bekvämare 
utan också för att sprida vikten jämnare över sittytan. 

Konstrotting

Konstrotting är gjord av färgad slitstark polyeten. Den 
är perfekt för utomhusbruk i alla klimat som det är
temperatur och UV-beständig. Tvätta med vatten
blandas med mild tvål och ta bort fläckar med en 
svamp eller medium borste.

TRÄ
Obehandlat, såpat och oljat

Generella skötselråd

Undvik att använda stora mängder vatten och starka 
rengöringsmedel. Trä är ett material som kan ändra 
färg när det utsätts för ljus.

Obehandlat trä

Dammtorkning räcker som skötsel. Om träet blivit 
smutsigt kan detslipas med ett fint sandpapper, 
lättare smuts går bort med ett rent radergummi. 
Slagmärken kan man reparera genom att pensla på
hett vatten, träet reser sig. Slipa med ett fint sand-
papper efter 24 timmar.

Såpabehandlat trä

Små bord som inte används för måltider behöver 
bara såpas vidbehov, oftast räcker dammtorkning 
med torr trasa. Matbord bör skötas med såpa, gärna 
en gång i veckan första tiden.
Använd såpan istället för diskmedel på disktrasan vid 
avtorkning. Efter en tid är ytan lättskött.

Oljade ytor

Torka av på med fuktig trasa om du spiller, vätska kan 
ge fläckar om den får ligga länge på oljade bord.
Ytan bör oljas om ett par gånger per år. Gör detta 
när ytan är torr.
Slipa först med fint sandpapper, alltid i träets läng-
driktning. Damma av med torr trasa. Häll olja på en 
trasa och stryk ut tunt, låt oljan tränga in ca en halv-
timme. Torka av överflödig olja, gnid ordentligt med 
torr trasa. Låt ytan torka ca 12 timmar.

ROTTING
Generella skötselråd

Naturliga rottingmöbler är mycket slitstarka och 
kommer att hålla i flera år med en mycket 
grundläggande nivå av vård.
Rengöringssteg

1. Rengör försiktigt:
Damma dina rottingmöbler regelbundet med en mjuk 
trasa. Använd aldrig färgförtunnande medel eller 
slipande krämer för att rengöra korg- eller rottingrot-
tingmöbler.


