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Vedlikehold av rustfri stål overflate. 

 

Stalas benkeplater og vasker produseres i rustfritt stål av meget høy kvalitet.  Den rustfrie overflaten 
er holdbar, hygienisk og er lett å rengjøre.  Den holder seg ren og vakker om du benytter følgende 
råd: 
 

1. Tørk alltid bort flekker fra overflaten med en myk klut eller en svamp.  Vask av med varmt 
vann og flytende vaskemiddel.  Deretter skyller du overflaten med rent vann og tørker av 
med en myk klut. 

2. Salt, saltoppløsninger, syrer, blekemiddel, sølvpuss og lim etterlater spor i overflaten på 
stålet etter kun noen få timer.  Om noe av dette kommer på stål overflaten, skal det snarest 
vaskes bort, skylles og tørkes av. 

3. Vann som blir liggende på overflaten kan gi grå kalkflekker når det tørker inn.  Rengjør stålet 
med flytende vaskemiddel, skyll og tørk.  Fargede flekker unngås om stål overflaten alltid 
tørkes av etter bruk.  La ikke våte jerngryter og jernpanner bli stående på stål overflaten over 
lengre tid, da disse vil etterlate spor på stålet. 

4. Skurepulver og stålull riper opp stål overflaten.  IKKE BRUK DETTE! 
5. De overflatiske riper som oppstår under normal bruk vil ikke forringe produktet.  Oksyd hinne 

som dannes på stål overflaten beskytter stålet.  Når det blir riper i overflaten, fornyes denne 
hinnen ved oksygen i luften. 

 

Anvisning for fjerning av flekker: 
 

Flekk 
 

Flekker fjernes på følgende måter: 

Inngrodd smuss 
Fettflekker 
Misfarging av kaffe eller te 

Krem rengjøringsmiddel (JIF krem etc.). 
Bruk en myk klut eller svamp og skyll overflaten med 
varmt vann etter rengjøring. 
For ekstra inngrodd smuss anbefales bruk av 
klorholdig rengjøringsmiddel (f.eks. Domestos).  Skyll 
og tørk overflaten. 

Salt- og kalkflekker 
 

Krem rengjøringsmiddel (JIF krem etc.). 
Inntørket kalkflekker kan også tas bort med 25% 
eddik oppløsning.  La oppløsning virke en liten stund.  
Rengjør, skyll og tørk overflaten deretter. 

Rustflekker som fester seg på overflaten Om rust fra jerngryter og jernpanner har festet seg 
til stål overflaten kan dette tas bort med 
rengjøringsmiddel for edelmetall (StarClean etc.) 
Skurekremer kan ripe overflaten.  Derfor må man 
følge to viktige regler når skurekrem brukes: 

1. Bruk kun små mengder av middelet og gni 
overflaten forsiktig og bare på flekken. 

2. Vask med avrenningsfelt og benkeplate, her 
skal overflaten alltid gnis i lengderetning.  
Kummer skal alltid gnikkes med 
sirkulerende bevegelser. 
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