
UNDERHÅLL AV MATERIAL 

BLANDARE I KÖK, VID TVÄTTSTÄLL OCH DUSCH

ALLMÄNNA TIPS
Använd endast rengöringsmedel som är avsett för produktens specifika ytbehandling 
och följ alltid bruksanvisningen för rengöringsmedlet. Använd aldrig aggressiva 
rengöringsmedel, skurpulver, stålull, stålborste eller andra medel med slipande verkan. 
Tvål- och schamporester samt andra kosmetiska produkter sköljs av med vatten direkt. 

VANLIGT UNDERHÅLL 
Förebygg kalkavlagringar genom regelbunden rengöring samt torka av produkten efter 
användning med en mjuk trasa. Om det bildats kalkavlagringar, kan man blanda en 
lösning med ljummet vatten och hushållsättika 50/50. Spraya på produkten och låt verka 
en liten stund, torka av med mjuk trasa. Använd INTE svamp med slipande yta eller 
stålull.

Vi rekommenderar att man INTE använder kraftiga rengöringsmedel och absolut INTE 
rengöringsmedel som har slipande eller polerande effekt t ex JIF. Undvik också medel 
som innehåller syra eller är starkt basiskt.

För att hålla produkterna fria från kalk så långt som möjligt, kan det vara en god idé att 
torka av armaturen med en mjuk trasa innehållandes lite olivolja eller babyolja. Oljan 
motverkar att kalken får fäste. Detta görs med fördel även på duschmunstyckets svarta 
”gumminabbar”.

Det är viktigt att termostatblandare ”motioneras” regelbundet. Särskilt viktigt om det 
är kalkrikt vatten. Använder man inte termostatreglaget regelbundet, riskerar detta att 
fastna och/eller funktionen blir kraftigt försämrad.

MARMORBÄNKSKIVA I KÖK

ALLMÄNNA TIPS
Använd en mjuk trasa och varmt vatten för att rengöra din marmorbänkskiva - särskilt 
efter kontakt med livsmedel - och använd sedan en annan trasa för att torka ytan. 
Marmorn får mycket lätt vattenfläckar, så det är en bra idé att aldrig låta den lufttorka. 
Placera aldrig heta kastruller eller andra heta föremål direkt på bänkskivan utan att 
använda en skyddande grytunderlägg.



PH-neutralt ofärgat diskmedel är bäst vid djupare rengöring av marmor. Oavsett vilken 
produkt du väljer, vara noga med att skölja ordentligt så inga rester finns kvar, torka 
alltid helt rent. Din marmorskiva är redan grundimpregnerad, vi rekommenderar ändå 
starkt att du behandlar skivan igen vid inflytt och därefter 2 gånger till under det första 
året. Därefter upprepar du behandlingen en gång per år. Vänd er till fackhandel för att få 
rätt rengöringsmedel och impregnering.

Vi rekommenderar Triple Effect Akemi pumpspray som lämpar sig för regelbunden 
skötsel av finslipad eller polerad natur- och konststen (såsom marmor, granit och 
betongplattor). Använd Triple Effect varje vecka på impregnerade ytor så förlängs 
livslängden på impregneringen.

1.  Skaka väl och ta bort hatten från munstycket. 
2.  Bästa arbetstemperatur: 15-25°C. 
3.  Spraya jämnt över ytan och torka av med en ren torr trasa. 

MATTLACKAT PARKETTGOLV 

ALLMÄNNA TIPS
Använd en dörrmatta för att samla upp så mycket blöt smuts som möjligt. Använd så lite 
vatten som möjligt i regelbunden städning, lös smuts kan enkelt dammsugas upp eller 
torrmoppas.
 
VANLIGT UNDERHÅLL 
Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa ytan genom att dammsuga eller 
torrmoppa. Använd det medföljade rengöringsmedlet, Kährs Cleaner, som är 
färdigblandat.  Såpa skall inte användas vid rengöring av trägolv då det kan bilda en fet 
hinna på golvet som gör det svårare att hålla rent.

FUKTTORKNING
Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas 
lätt. Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill ligga 
kvar. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på användning och nedsmutsning.

Obs! Häll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa som fuktats med vatten och sedan 
vridits ur.

UNDERHÅLL VID BEHOV
Det är viktigt att för mattlackade och ultramatt lackade golv använda Kährs 
Mattlackrefresher och inte Kährs Lack-refresher då det senare höjer glansvärdet. 



Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt från polish, vax och andra föroreningar. 
Dammsug noggrant och fukttorka golvet med Kährs Cleaner för att avlägsna alla spår av 
fett. Använd inte såpa som kan skapa en hinna på golvet.

Späd ut Kährs Cleaner i ljummet vatten enligt doseringsinformationen. Torka sedan av 
ytan med en väl urvriden mopp eller trasa. Om golvet är mycket smutsigt rengörs golvet 
först med Kährs Remover. 
Grovrengöring med Kährs Remover:  50–100 ml/10 liter vatten

1. Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa. Använd så lite av blandningen  
 som möjligt.
2. Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in den i materialet med en   
 skurborste.
3. Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad trasa. Använd så lite vatten som  
 möjligt. Var försiktig med golv av bok, eftersom för mycket fukt kan skada  
 kortsidorna av brädorna eller stavarna.

Golvet kan nu behandlas med Kährs Mattlackrefresher.

1. Sprid ut Lackrefresher med en svamp eller trasa.
2. Låt medlet verka i minst 45 minuter innan du sätter tillbaka möblerna. För tyngre  
 föremål och mattor ska medlet härdas i minst 24 timmar. Bra ventilation och  
 normal rumstemperatur (20 °C) ger kortast möjliga torktid.
3. Låt golvet torka ett par timmar utan att det används.

MÅLADE GOLVSOCKLAR, DÖRRFODER OCH FÖNSTERBÄNKAR

Använd mjuk fuktig trasa för rengöring av målade ytor. Använd icke-slipande 
rengöringsmedel för målade ytor. 
När tex livsmedel och ämnen med en hög koncentration av färgämnen, såsom kaffe, 
senap, te, rödvin eller liknande har torkat, lämnar de en permanent, lätt missfärgning på 
ytan. För att undvika permanenta fläckar ber vi dig uppmärksamma följande information:

• Tvätta bort eventuell smuts så fort som möjligt med mycket vatten. Låt inte  
 fläckar torka!
• Smutsrester, särskilt fettstänk och fettavlagringar, kan torkas bort med hjälp av  
 en ljummen lösning av 30% såpa tillsammans med handdiskmedel.
• Slutligen tvätta bort alla rester av rengöringsmedel med klart, ljummet vatten  
 och torka torrt med en mjuk trasa.



Vid användning av konventionella hushållsrengöringsmedel, se till att inga outspädda 
eller koncentrerade färgade rengöringsmedel används då färgämnen däri också skulle 
kunna ge missfärgning. Substanser som har torkat in eller dränkts in under en lång 
tidsperiod kan endast delvis avlägsnas. 

Dessa ytor är inte resistenta mot organiska lösningsmedel såsom thinner, 
nagellackborttagningsmedel eller outspädd alkohol och likvärdigt. Att skada dörrar 
med vassa föremål bör undvikas. Garantin täcker inte mekaniska skador eller skador 
orsakade av vatten eller värme.  

MELAMINYTOR (SKÅPSSTOMMAR, KÖK OCH GARDEROBER)  

Melaminytor kan rengöras med konventionella hushålls- och kommersiella 
rengöringsmedel. Använd inte slipande rengöringsmedel. 

Använd en mjuk trasa, ta sedan bort alla rester av rengöringsmedel med rent vatten och 
torka ramarna torrt. 

För att undvika skador orsakade av vatten och permanenta fläckar måste vatten och 
smuts avlägsnas från ramarna omedelbart. 

Vinäger-rengöringsmedel, cellulosa eller harts-förtunningsmedel och nitrobaserade 
rengöringsmedel är inte lämpliga för rengöring av dessa ytor. Använd aldrig en 
ångrengöring! Överbelastning av hyllorna i köksskåpet måste undvikas. Rekommenderad 
lastkapacitet på hyllorna är 5 kg. Garantin täcker inte mekaniska skador eller skador 
orsakade av vatten eller värme.


