
 

  

Badeværelsesmøbler  

Håndvaskeunderskab og spejlskab er af fabrikat Ifö og er produceret af materialer, som egner sig godt til 

badeværelser. Direkte vandsprøjt og sæberester bør tørres af for, at møblerne forbliver pæne og risikoen 

for skader minimeres.                                                                                                                        

Rengøring af skabs-overflader foretages med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt 

universalrengøringsmiddel. Tørre klude samt papirservietter bør undgås, da det kan ridse overfladen.  Der 

må ikke anvendes rengøringsmidler med slibemidler, ammoniak, blegemidler eller andre stærke 

opløsningsmidler, da de beskadiger møblerne. Brug af møbelpolish, acetone, sprit og rensebenzin, samt 

skuresvampe frarådes ligeledes. 

 

Spejl/spejl i spejlskab/glasbrusevinge                                                                                                                                           

Det anbefales, at spejle rengøres med almindelige glasrenseprodukter, samt anvendelse af blød 

mikrofiberklud. Der må ikke anvendes rengøringsmidler med slibemiddel, ammoniak, blegemiddel eller 

andre stærke opløsningsmidler, da det kan ridse spejlet.                 

 

Håndvask                                                                                                                                             

Vasken er af porcelæn og ved rengøring kan der anvendes almindelige rengøringsmidler. Ved rengøring 

bør der ikke benyttes rengøringsredskaber som indeholder slibemidler, såsom ståluld og grøn fibersvamp. 

Stærke syrer bør ligeledes undgås, såsom saltsyre, svovlsyre og kaustisk soda. 

Såfremt "tryk"-bundproppen i håndvasken ikke slutter tæt og vandet løber ud kan dette skyldes at afløbet 

skal rengøres, hvilket sker ved at proppen skrues helt af og afløbet rengøres med alm. alm. 

rengøringsmidler. Det kan også skyldes at bundproppen i vasken skal efterspændes, hvilket sker ved at 

dreje på bundproppen til denne slutter tæt mod vasken.    

 

Radiatorer                                                                                                                                       

Rengøring af radiator foretages med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengø-

ringsmiddel. 

 

Malerbehandlede dørkarme/gerigter                                                                                                           

Rengøring af overflader foretages med en blød klud opvredet i varmt vand tilsat et mildt universalrengø-

ringsmiddel. Når overflader er nedslidte, eller har fået tilsmudsning, som ikke kan fjernes ved rengøring, 

foretages en ny malerbehandling.  

 

Fliser og gulvklinker 

Rengøring foretages med alm. rengøringsmidler. Kalkaflejringer fjernes med et anerkendt 

kalkfjerningsmiddel eller en mild eddikesyreopløsning (1 del eddike til 10 dele vand). 

Elastiske fuger rengøres med en blød børste og rent vand tilsat lidt brun sæbe eller opvaskemiddel. Andre 

rengøringsmidler kunne være f.eks. klorin.                                                                                                

Ved forekomst af sort- eller misfarvede fuger, kan misfarvningen forsøges begrænset ved afrensning med 

f.eks. klorin eller behandling med f.eks. Atamon. Fugerne påføres midlet med pensel og bør efterfølgende 

tørre ud og af børstes.  
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Lofter    

Rengøres ved støvsugning med blød børste. Smudsige overflader kan tørres af med en fugtig klud. Der 

kan evt. benyttes et mildt rensemiddel, hvis nødvendigt. Ved genstridige mærker kan det være nødvendigt 

at genmale overfladen med Danoline reparationsmaling eller lignende som NCS 0700 eller nærmeste 

RAL 9003.  

 

 

Bruse- håndvaskarmatur 

Det anbefales, at der ved rengøring af armaturer kun anvendes lidt sæbe og en fugtig klud. Skurepulver og 

andre ridsende svampe frarådes, ligesom det frarådes at benytte opløsnings- og syreholdige rensemidler, 

kalkfjerner, eddike og rensemidler som kan angribe overfladen. 

Kalkpletter undgås ved aftørring efter brug, hvis der alligevel skulle dannes kalkaflejringer, anbefales 

brug af GrohClean (best. nr. 45 831) til afrensning. 

 

Klosetskål   

Ved rengøring anvendes almindelige rengøringsmidler. Ved rengøring bør der ikke benyttes 

rengøringsredskaber som indeholder slibemidler, såsom ståluld og grøn fibersvamp. Stærke syrer bør 

ligeledes undgås, såsom saltsyre, svovlsyre og kaustisk soda. 

 

Gulvafløb i brusenichen                                                                                                                    

Vandlås i afløbsrende skal renses med jævne mellemrum for at afløbet fungerer optimalt. Rengøring 

udføres ved at fjerne gulvristen og "spule" rende og vandlås ren for hår og sæberester ved hjælp af 

bruseren.  Husk at hælde en sjat vand i afløbet bagefter igen således at vandlåsen er vandfyldt for at  

modvirke lugtgener. 
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