Rengjøring og vedlikehold
Generelt.
Utvendig og innvendige flater rengjøres med en fuktig klut. Bruk et mildt rengjøringsmiddel.
Bruk aldri høytrykksspyling eller vannslange ved rengjøring av elektriske produkter!
Etsende rengjøringsmiddel må ikke benyttes da disse skader den rustfrie overflaten.
Bruk ikke stålull eller produkter i stål, det legger igjen rester som ruster.
La ikke vann eller vann med tilsetningsstoffer tørke inn, dette kan sette flekker som er vanskelig å fjerne.
Syreholdige matvarer eller væsker skal ikke ligge lenge på rustfritt stål, dette kan gi misfarging av stålet.
Klorholdige væsker kan gi rustangrep, slike stoffer skylles godt bort.
En skurekrem eller en fiberduk beregnet for rustfritt stål kan benyttes for å friske opp stålets utseende.
En etterbehandling med polish eller olje for rustfritt stål vil bevare stålets utseende. Men vær
oppmerksom på at enkelte av disse produktene ikke er egnet for kontakt med næringsmidler.
Termostater, brytere, lysarmaturer og motorrom skal ikke spyles. Vær meget forsiktig med bruk av vann.
Produkter uten elektriske komponenter kan vanligvis spyles.
Varmeprodukter.
Varmeprodukter rengjøres daglig med mildt såpevann, bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder
sitronsyre, klor, jod eller fluor.
Rengjøringsmidler og partikler må skylles bort med vann og tørkes med egnet klut.
Vannbad må rengjøres daglig.
Alle matrester o.l. fjernes, rengjør med mildt såpevann og skyll godt.
Kjøleprodukter.
Kjøleproduktene rengjøres med mildt såpevann.
Rengjøring av kondensator på kjøleaggregater er meget viktig! Fjern støvet med kost og støvsuger.
Er det mye fett kan dette fjernes med et fettløselig middel, unngå unødig søl.
Dette utføres annen hver mnd, eller oftere ved behov.
Akryl.
Akryl skal rengjøres med Zalovann.
Bruk ikke rengjøringsmidler som inneholder sterke kjemikalier eller sprit.
Rengjøringsmidler med slipemidler vil skade komponenter av akryl.
Bruk antistatisk støvekost eller en myk klut.
Skinner for skyvedører.
For at skyvedørene skal gli lett er det viktig at skinnene rengjøres jevnlig og smøres med vaselin eller
silikonspray.
Dør og skuffepakninger.
Pakninger tåler kortvarig kontakt med fett og oljer som brukes i mat.
Langvarig kontakt vil føre til at pakninger blir harde eller brister.
Feil vaskemidler kan gi samme effekt.
Pakningene kan rengjøres med vanlige vannbaserte vaskemidler, men unngå sterke vaskemidler og
løsemidler.
Vær oppmerksom på at pakninger ikke er egnet til å bli rengjort i oppvaskmaskin!
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