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 Vedlikehold og bruk av Kavika rustfrie stål produkter 
 

Kavika bruker den beste rustfrie stål kvalitet til sine produkter. Benkene blir produsert for lang levetid 
og de er hygieniske og enkle å rengjøre.  
   
VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING 
Møbel som er produsert i rustfritt stål må rengjøres regelmessig slik at de ikke ruster. Rengjøring er 
spesielt viktig om man bruker sterke syrer eller alkaliske produkter. Overflaten som har kommet i 
kontakt med sterke kjemikalier bør også nøytraliseres i sammenheng med rengjøringen. Til rengjøring 
av rustfrie overflater kan det benyttes følgende metode og rengjøringsmiddel:   
 
VASK MED SÅPEVANN 
I mange tilfeller vil rengjøring med såpevann være tilstrekkelig, bruk varmtvann og oppvaskmiddel 
(Zalo etc.). Eventuelle større urenheter kan fjernes med JIF skurekrem og fuktig vaskeklut.  Vask alltid 
av til slutt med rent vann og fuktig vaskeklut.  Tørk av med myk tørr klut for en skinnende overflate. 
 
RENGJØRINGSMIDLER 
Vanlige pulvervaskemiddel eller soda, boraks eller natriumperborat kan brukes for å rengjøre rustfritt 
stål. Alkaliske løsninger for eksempel soda- og ammoniakløsninger og fortynnet natronlut kan brukes 
for å løse opp fett. Man kan også bruke aceton, bensin, alkohol og andre organiske løsemidler til å 
fjerne fettlag eller andre stoffer som ikke løser seg opp i vann. 
Man må ikke bruke rengjøringsmidler som inneholder svovelsyre eller saltsyre til rengjøring av 
rustfritt stål. 
 
DESINFISERING 
Steriliseringsmidlene som vanligvis brukes for desinfisering inneholder ofte natriumhypokloritt eller 
kaliumhypokloritt. Disse stoffene er skadelige for rustfritt stål, for de kan lett forårsake gropetæring. 
Andre klorholdige desinfiseringsstoffer, som for eksempel kloraminer, er også skadelig. Det beste og 
enkleste desinfiseringsmiddelet som passer til rustfritt stål er salpetersyre, som har en 
bakteriedrepende virkning selv i milde løsninger. 
 
BEHANDLING ETTER RENGJØRINGEN 
Rengjøringsmiddelet må fjernes grundig fra stål overflaten, og skylling med rikelig vann holder som 
oftest. Etter bruk av sure vaskemidlter må man utføre en forhåndsskylling med en nøytraliserende 
løsning, som for eksempel med soda. Brukeren må alltid sørge for tilstrekkelig ventilasjon, bruk av 
riktig verneutstyr og at sikkerhetsinstrukser blir fulgt. 
 
RENGJØRING AV ELEKTRISKE DELER TIL HEV –OG SENKBARE BENKER 
Trekk alltid ut stikkontakt før rengjøring!   
Til rengjøring av de elektriske komponentene på hev-/senkbare benker, som løfteren og bryterpanelet, 
holder det med å tørke med en fuktig klut.  Til rengjøring av vanskelige flekker kan man bruke en myk 
børste, vann og en mild vaskemiddelløsning. 
De elektriske delene på hev-/senkbare benker er beskyttet mot vannsprut, og vask med 
trykkslange er strengt forbudt! 
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