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Kvalitetssikring

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING (VERSION 1)

Lakerede/malede låger
Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved
aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjemes på denne
måde, aftørres med en tør klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter
vand). Tør efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes
i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter
fortynding med vand. Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Laminatbelagfe låger
Låger, skuffer m,v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige rengøring foretages ved
aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne
rnåde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teske pr. liter vand). Tør
efter med en tør klud. Speciellaminatrens kan købes hos nærmeste HTH forhandler. Microfiberklude kan ligeledes anvendes
ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensebenzin (OBS! Brandfare!). Tør
efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i
handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter
fortynding med vand. Bemærk! Kamfer (findes i visse hånderemer) - kan ødelægge overfladen på laminaten. Kaffemaskiner og

~ andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe.

Hylder
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et
almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Særlig vanskelige pletter kan forsigtig fjernes med sprit.

Laminatbordplader
Laminatbordplader har en meget slidstærk overflade, som dog kan blive ridset, hvis man f.eks. skærer direkte på pladen.
Garantien dækker ikke, hvis der er opstået skader fra knive eller andre ridsende genstande, f.eks. keramik. Ligeledes vil
garantjen ikke dække, hvis der er brugt skurepulver til rengøring af bordpladen. Den daglige rengøring foretages ved aftørring
med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige
pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat klorin i forholdet 1 del klorin til 1 del vand (bemærk: Træforkanter tåler ikke denne
koncentration) - brug alternativt acetone - husk tilstrækkelig udluftning. Pladen vaskes med lunkent vand efter behandling med
rengøringsrnidler. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved specialbordplader
monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på bordplader, der ikke er
sarnlet/monteret i overensstemrnelse rned forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Trækanter
Lakerede: For at få mest glæde af den nye bordplade, skal trækanterne efterbehandles med lak efter behov - mindst

en gang årligt. Dette gøres bedst ved at pudse trækanten med fint sandpapir, dog uden at slibe på
laminatoverfladen, og efterlakere kanterne med 2-komponent syrehærdende lak (kan købes hos HTH).

Oliebehandlede: Kanterne skal i de første 4-8 uger efterbehandles ca. 1 gang ugentligt med rå linolie. Dette gøres lettest
ved at påføre et tyndt lag olie med klud eller pensel. Når kanterne er mættede og ikke modtager mere olie,
skal de herefter kun vedligeholdes med olie efter behov - mindst en gang årligt.
NB! Undgå, at olien kommer i berøring med andre materialer ( f.eks. laminat ), da det kan være
vanskelig at fjerne den.

Rustfrit stål: Ved daglig vedligeholdelse kan De bruge almindeligt opvaskemiddel - skyl efter med varmt vand.
Kalkrester kan fjernes med husholdningseddike eller med Sidol. Sidol fjerner effektivt fedtsmuds, kalk og
vandpletter. Et lille antal dråber er tilstrækkeligt på en fugtig klud for at få Deres stålbordplade ren igen.
Samtidig efterlader Sidol en siliconehinde, som beskytter overfladen og letter den daglige rengøring. Hvis
frugtsaft får lov at ligge, kan det forårsage pletter på bordpladen - aftør derfor med det samme.

Bordplader af massivt træ
Lakbehandlede bordplader skal behandles på samme måde som låger. Oliebehandlede bordplader kræver en jævnlig
behandling med rå linolie i den første tid efter monteringen. Forsæt med behandlingen, indtil bordpladen er helt mættet. Giv
herefter kun bordpladen olie ca. en gang om måneden. Husk, ca 20 min. efter hver behandling al aftørre overskydende olie
(OBS! Fare for selvantænding af olieklude!). Rengøring af oliebehandlede bordplader foretages med en klud, opvredet i vand,
tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (rnaks. 1 teskefuld pr. liter vand) efterfulgt af en grundig afgnidning i træets
længderetning med en tør, blød klud. Ved installation af opvaskemaskine skal dampspærre opsættes under bordplade. Ved
specialbordplader monteres og vedligeholdes disse efter den vejledning, der medfølger pladen. HTH yder ikke garanti på
bordplader, der ikke er samlet/monteret i overensstemmelse med forskrifterne i HTHs monteringsvejledning.

Frasætningsplade
Pladen rengøres med et almindeligt opvaskemiddel. For at bevare en blank overflade, kan pladen påføres et tyndt lag
paraffinolie eller vaselineolie. Herefter aftørres pladen med en klud.
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Vaske
Stålvaske aftørres normalt med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, kan vasken rengøres med skurepulver. Der
kan også i handelen fås udmærkede specialpræparater til rengøring af stålvaske. Emaljerede og støbte vaske må ikke
rengøres med skurepulver, da det ridser emaljen. Hvis der er opstået misfarvning, anbefales rengøring med vand tilsat klorin i
forholdet 1 del klorin til 1 del vand.
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