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andra ljusare.Olika ytor kräver lite olika sköt-

vanliga frågor.

SKÅPSTOMME
Skåpstommarna är i allmänhet uppbyggda 

av direktlaminerad spånskiva. Denna skiva 

tränga in i be ntliga skarvar mellan plana ytor 

av sina snickerier med en torr trasa omedel-

undersida (gäller även ljusramplist eller en 

luckas kant) bör undvikas. Gångjärnen på 

användning.

MÅLADE OCH FANERADE YTOR
Målade och fanerade ytor rengörs med 

man normalt använder i hushållet. Använd 

inte skurpulver eller liknande medel som 

innehåller slipmedel, alkohol och andra 

ammoniak. Liksom stommarna måste även 

-

ing och vitmålade kök hör inte ihop. N

mer eller mindre poriga skall man vara spar-

tränger in i faneret.

BÄNKSKIVOR
Monteras enligt anvisning som medföljer 

bänkskivan. Bänkskivor belagda med hög-

tryckslaminat rengörs med alla rengörings-

medel som förekommer i hushållet. Undvik 

bläck, kommer i kontakt med laminatytan. 

På bänkskivor med laminatkantlist eller trä-

-

diskmaskin. Fuktspärr ska monteras ovanför 

heta kastruller eller stekpannor på laminaten. 

-

om det inte ytbehandlas. När det gäller mas-

material som kräver omtanke och underhåll 

En del ka!ebryggare blir mycket varma på 

undersidan vilket torkar ut träet. Det kan 

ka!ebryggare, liksom frityrgrytor och andra 

INNAN DU MONTERAR DIN 

MASSIVA TRÄSKIVA

rejält med bifogad olja innan monteringen. 

En vaxad eller hårdvaxoljad skiva behöver 

inte vaxas/oljas innan monteringen. Den är 

redan behandlad. Däremot ska den underhål-

las regelbundet. 

HÅRDVAXOLJADE SKIVOR 

skydda skivornas yta ordentligt vid montage, 

kakling o.s.v. Om ytan skadats eller påverkats 

måste skivorna, innan de tas i bruk, behandlas 

varje stav i varje skiva) är unik, krävs olika 

-

trollerar om dina skivor behöver underhållas 

blivit sliten eller skadad. Om din skiva har en 

bra skydd. Gör så här: Slipa vid behov med 

 nt sandpapper eller slipsvamp. Torka rent. 

-

-

jan inte kommer i kontakt med något annat 

än bänkskivan. Om så sker, torka bort direkt! 

-

sna! Hårdvaxolja i burk har en begränsad håll-

och svampar du använt kan självantända då 

-

VAXADE SKIVOR 

av andra träslag kan vaxas. Med vaxning bibe-

hålles färgtonerna i träet och ljusa träslag ska 

ju behållas ljusa. Med olja djupnar tonerna, 

mörk och "#$$%&' Om din skiva är vaxad, 

kräver den underhåll. Behandla skivorna med 

träet mot värme från exempelvis ka!ebryg-

gare eller frityrgryta. En vaxad yta är behan-

dlad i "(ra steg. Slutresultatet är en hård, 

skyddande yta. På en sådan yta ska du aldrig 

använda slipande material som exempelvis 

ScotchBrite eller slippapper. 

OLJADE SKIVOR 

-

N

kanter med Träolja, vilket är en högra)*(rad 

-

tligt lager och arbeta in oljan med trasa. För 

extra len yta använder du mjuk slipkloss (extra 

 *+' Glöm inte kanterna! Låt oljan ligga på i 30 

delar som suger upp mycket. Gnugga sedan 

ytorna torra med en luddfri trasa. Var försik-

annat än bänkskivan. Om så sker torka bort 

få bort. Den trasa eller svamp som du använt 

kan självantända då oljan oxiderar! Blöt med 

-

kan olja tränga upp i "(ra dagar och skada 

en månad, tre månader och sex månader. 

Behandla sedan med olja och trasa en eller 

två gånger om året. Har det kommit smuts 

ner i träets porer, använder du mjuk slipkloss 

(extr#, *+',

BEHANDLA MED NY OLJA 
-

ligare behandlingar. Till en början kommer 

använder du en mjuk slipkloss (extra  *+,

skivan behandlas med ny olja. En del starka 

rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus 

och sträv. Behandla med olja omedelbart 

rengöringsmedel som inte löser olja. 

OM OLYCKAN ÄR FRAMME 

är det oundvikligt med småskador i yta och 

rengöringsmedel liksom andra starka vätskor 
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som alkohol kan också påverka skivan. Om 
ytan har skadats eller missfärgats kan du 
all d slipa bänkskivan. Det är just det som 
är fördelen med massivt trä. E!er en sådan 
slipning måste du ytbehandla från grunden 
igen. Det material som behövs Þnns hos våra 
återförsäljare. Slagmärken kan många gånger 
repareras med hjälp av varmt va"en som får 
träet a" svälla och återta sin form. De"a är 
lä"ast med trä som behandlats med olja och 
svårast med en vaxad yta, men det kan all d 
vara värt e" försök. Har du slipat ytan, kan 
du all d byta från olja  ll vax eller tvärtom, 
men ytan måste behandlas som om den var 
obehandlad. Vid byte från en behandling  ll 
en annan gäller all d a" man slipar ner hela 
ytan ordentligt. De"a görs lämpligast när 
skivorna ändå är i behov av ny behandling. 
Putsningen blir betydligt enklare när ytan är 
lite u"orkad och sliten jämfört med nybe-
handlad. Väljer du olja, behandlar du enligt 
det schema som beskrivits  digare. Väljer du 
vax, följer du fabrikantens anvisningar. Väljer 
du Hårdvaxolja behandla då skivan tre gånger 
som beskrivs i avsni"et ”Hårdvaxoljade 
skivor”. Undvik linolja på en skiva av björk. Då 
riskerar du a" skivan blir mörk och ßammig. 
För a" reparera det, måste ßera millimeter 
slipas bort. På björk bör du använda vax eller 
Hårdvaxolja. 

PORSLIN OCH ROSTFRITT 

SANITETSPORSLIN
Våra tvä"ställ har en glaserad yta. Denna är 
lä" a" hålla ren och är beständig mot de ßesta 
kemikalier. Använd vanliga rengöringsmedel. 
Rengöringsredskap som innehåller hårda 
slipmedel, såsom stålull och grön Þbersvamp, 
skall inte användas. Starka syror, t ex saltsyra 
och svavelsyra, och starka alkalier, t ex kaus-
 ksoda, bör inte användas. Droppande kranar 
bör snarast repareras. 

ROSTFRIA DISK  OCH 

TVÄTTBÄNKAR 
Den ros#ria plåtytan bör torkas ren e!er 
varje användning med en fuk g trasa eller 
svamp, som eventuellt doppats i diskme-
delslösning som sedan sköljes bort. Torrtorka 
e!er. Använd ej hårda eller vassa föremål, 
stålull eller liknande. Ma"a par er på plåten 
får  llbaka sin lyster om man strör på lite 
krita och gnuggar med mjuk trasa. E!er all 
rengöring skall plåtytan sköljas med va"en 
och torrtorkas. Hantera inte syror och andra 
aggressiva ämnen på diskeller tvä"bänken. 
Även inläggningsspad, sockrade och saltade 
vätskor, som får torka in kan ge ßäckar som 
är svåra a" avlägsna. Missfärgningar av den 
ros#ria ytan kan även uppstå om ämnen med 
järninnehåll typ stålull, spik, grus och smuts 
får ligga på den fuk ga ytan. Missfärgningen 
kommer inte från det ros#ria materialet utan 
från det främmande materialet. Även va"en i 
vissa kommuner kan ge upphov  ll missfärgn-
ingar. Använd inte stålull eller Þbersvamp på 
bänkplanet, däremot kan Þbersvampen med 
fördel användas i disklåda och slasktra". 
OBS! Det är vik gt a" torka och gnugga i 
bänkens längdriktning. Det kan uppstå min-
dre repor på den ros#ria plåten vid normal 
användning. 

GODA RÅD OM SPISFLÄKTEN 
Starta all d spisßäkten innan du sä"er 
igång med matlagningen, annars utny"jar 
du inte kapaciteten ordentligt. Kom ihåg a" 
låta spisßäkten gå upp  ll 15 minuter e!er 
matlagningen. 

SPARA PÅ ENERGIN 
En spisßäkt som går på högfart förbrukar 
dubbelt så mycket energi som en som går på 
lågfart. Högsta läget används som regel bara 
när man kokar något som luktar eller osar 
mycket. 

GODA VENTILATIONSFÖRHÅLL 

ANDEN 
Om spisßäkten inte fungerar som den ska, 
kan det bero på a" slangen har veckat sig, 
lång kanal med många böjar, för liten takhuv 
i förhållande  ll ven la onsröret m.m. Goda 
ven la onsförhållanden ger en e$ek v funk-
 on och därmed lägre elförbrukning. 

RENGÖRING 
Torka fe%iltret med en trasa, diska vid behov. 
Som huvudregel bör du aldrig använda 
rengöringsprodukter med slipmedel. Alla 
spiskupor rengörs med fuk g trasa eventuellt 
med diskmedel på. Glasskärmen rengörs med 
fönsterputs. 

FILTER 
Det är vik gt a" diska fe%iltret minst varan-
nan månad. Filtret diskas an ngen för hand 
eller i diskmaskin. Har du kolÞlter i din spis-
ßäkt kan de"a inte diskas, utan måste bytas 
ut 1-2 gånger per år. OBS! Flambera aldrig på 
spisen under spisßäkten.    


