
Vedlikehold

Melamin

Våre produkter skiller seg ut på grunn den lange levetiden. 
Vedlikeholdet er enkelt p.g.a. den nesten porefri overflaten, som er 
mer hygenisk og lett å rengjøre.
For at du skal få mer glede ut av våre produkter, vennligst les videre 
for Instrukser om vedlikehold.

Vask artiklene straks etter bruk. 

1. Håndvask

Vask dine melaminprodukter med varmt vann og tørk dem etter med 
papir eller et mykt håndkle.
Noen flekker kan bli vanskelig å fjerne, bruk da Ph nøytralt såpevann uten slipemidler.
Avhengig av hvor mye smuss og flekker det er, så burde man la såpen virke en stund. Skyll deretter med 
varmt vann og tørk. Gjenta om nødvendig til flekker og såperester er borte.
Tørk overflaten med et rent, absorberende håndkle eller papir. 
Vennligst unngå såpe som inneholder klor eller aggressive syrer, f.eks. salt, svovelsyre eller 
ammoniumhydroksid løsninger.
Unngå svamper som kan slipe ned melaminen, slik at glansen blir skadet.

2. Oppvaskmaskin

Produkter laget av melamin er generelt egnet for oppvaskmaskiner. Dette inkluderer også industrielle 
oppvaskmaskiner, som ofte brukes på storkjøkken eller i kantiner, forutsatt at det ikke er brukt såpe med klor 
eller andre skadelige vaskemidler.

3. Vedvarende forurensning

Hvis du har vedvarende forurensning, følg instruksjonene fra punkt 1. Pass på at du ikke bruker 
klorinnholdige rengjøringsmidler eller andre løsningsmidler.

Vi tilbyr ett egnet intensivt rengjøringsmiddel som du kan bruke til å 
fjerne vanskelige flekker fra for eks, fruktsyrer, stivelse, te eller kaffe, 
enkelt og effektivt. (Art: 31088 - Melamin flekkfjerner)

Væsker som te og kaffe kan misfarge og etterlate flekker. Her er det 
tilrådelig å rengjøre produktene så snart som mulig etter bruk.

Glass
Den syntetiske overflaten blir skadet gjennom riper og blir matt. Derfor bør 
du passe på å ikke rengjøre glassene med røffe svamper eller børster. 
Vennligst rengjør produktene i oppvaskmaskinen
eller håndvask med en myk mikrofiberklut.
Vær oppmerksom på at farget SAN-glass ikke burde vaskes i 
oppvaskmaskin.



Bestikk
Melkesyre, fruktsyre, eddiksyre eller saltrester i mat har påvirkning på metaller. Derfor må du ikke la 
bestikket ligge over lengre tid uten å bli rengjort.

Hvis du ikke rengjør bestikket med en gang, vennligst skyll med vann
å fjern matrestene. Tørke godt med papir, da bestikket ikke bør stå i fukt.

Bestikk bør ikke stå til tørk etter håndvask eller etter vask i oppvaskmaskinen. Etter rengjøringen i en 
oppvaskmaskin bør du ta ut bestikket og tørke det. Hvis du ikke har tid, så kan flekker forebygges
ved å åpne døren til oppvaskmaskinen.

Hvis det forekommer flekker, er ikke dette noe stort problem med rustfritt stål. Du kan enkelt rengjøre disse 
flekkene med kommersielt tilgjengelig rensemiddel for metall eller med 10% sitronsyre.

Vennligst ikke bruk stålull eller skuremiddel. Det vil gjøre 
overflaten grove og vil skade bestikket.

Plasser bestikket usortert med skaftet ned i bestikkurven på 
oppvaskmaskinen.

Mellom forskjellige metaller kan det oppstå elektrokjemiske 
interaksjoner. Derfor bør du ikke plassere bestikket i nærheten av 
hverandre i kurven. Dette kan starte dannelsen av rust. 
Kniver spesielt bør plasseres slik at de ikke er i kontakt med 
andre metaller.

Bestikk av kromstål kan vaskes i oppvaskmaskin når du følger 
instruksjonene nøye.

Bestikk med skaft laget av syntetisk materiale kan også brukes i oppvaskmaskinen, men skaftene kan bli 
matte på grunn av høye temperaturer i maskinen.

For å bevare den skinnende overflaten bør du polere bestikket med et mykt håndkle etter oppvasken.

Bestikk med fargede skaft av ABS eller annet syntetisk materiale må rengjøres øyeblikkelig etter bruk. 
Ellers kan matrester misfarge skaftene. Du bør ikke la skjeene ligge i te eller kaffe over tid!


