
SKÖTSELANVISNING
Skötselanvisningen beskriver hur du tar hand om ditt kök. Skulle re-
klamationer uppkomma till följd av att skötseln inte har utförts enligt 
Polyforms anvisningar gäller inte reklamationsrätten på produkten.

EFTERJUSTERING
Efterdra skruvar till lådskenor, gångjärn och beslag vid behov, dra 
inte med för högt moment. Justera luckor och fronter vid behov.

KNOPPAR OCH HANDTAG
Rengör med fuktig trasa och ett milt rengöringsmedel. Läder ren-
göres med fuktig och ordentligt urkramad trasa. Därefter ska lädret 
torka och sedan impregneras med lämplig produkt för lädervård 
som innehåller vax. Naturfärgat läder är känsligt mot vatten och 
mörknar med tiden.

VIKTIGT OM VATTEN/ÅNGA & KÖKSSNICKERIER
Undvik att öppna en varm diskmaskin, ångan kan skada kökssnick-
erierna. Om du måste öppna diskmaskinen innan disken är klar 
rekommenderar vi att du öppnar luckan helt. Stommar och luckor 
ska omedelbart torkas av med en torr trasa efter att de har utsatts 
för ånga och vattenspill. OBS! Placera inte köksapparater som avger 
mycket värme (t.ex. brödrostar, kaffebryggare, vattenkokare och lik-
nande) så att ånga kan strömma upp mot belysning eller underkant 
på skåp och luckor.

MELAMINYTOR (LUCKOR, STOMMAR & TILLBEHÖR)
Skåpstommarna och många av våra luckor är uppbyggda av me-
laminbelagd spånskiva (MFC). Denna skiva tål fukt men inte i alltför 
hög utsträckning, d v s vatten får inte bli stående så att det kan 
tränga in i befintliga skarvar mellan plana ytor och kanter.
Det är därför viktigt att man torkar av sina snickerier med en torr 
trasa omedelbart vid vattenspill t.ex. på diskbänkskåpet eller
badrumsskåpet efter disk respektive tvätt. Rengör med vatten och 
diskmedel. Svåra fläckar tas bort med T-röd.

HÖGTRYCKSLAMINAT (LUCKOR & TILLBEHÖR)
Ytor i högtryckslaminat ska endast rengöras med fuktig trasa och 
milt diskmedel därefter torkas ytan torr. Använd aldrig andra rengö-
ringsmedel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammoniak 
eller repande partiklar. Stommar och luckor ska omedelbart torkas 
av med torr trasa efter de utsatts för vattenspill.

MÅLADE, MASSIVA OCH FANERADE YTOR (LUCKOR, STOMMAR & 
TILLBEHÖR)
Målade, massiva och fanerade ytor ska endast rengöras med fuktig 
trasa och milt diskmedel därefter torkas ytan torr. Fanerade ytor 
och massiva ytor är mer eller mindre poriga och därför skall man 
vara sparsam med vatten vid rengöring så att fukt inte tränger in 
i faneret. Fanerade ytor och massiva ytor behöver hållas torra och 
befriade från fett och rengöringsmedel. Detta gäller speciellt ljusa 
fanér. Använd aldrig andra rengöringsmedel som innehåller slipme-
del, alkohol, thinner, ammoniak eller andra repande partiklar. Kraftig 
rökning och vitmålade kök hör inte ihop. Nikotinet gör att luckorna 
gulnar, ingen vit färg motstår detta. Stommar och luckor ska omedel-
bart torkas av med torr trasa efter de utsatts för vattenspill. Skador 
på kökssnickerier ska omgående lagas med bättringsfärg för att 
förhindra att obehandlade ytor utsätts för fukt och därmed vattenin-
trängning.

BÄNKSKIVOR I LAMINAT & KOMPAKTLAMINAT
Bänkskivor belagda med högtryckslaminat rengörs med fuktig trasa 
och milt diskmedel därefter torkas ytan torr. Använd aldrig andra 
rengöringsmedel som innehåller slipmedel, alkohol, thinner, ammo-
niak eller repande partiklar. Undvik att starkt färgade ämnen kom-
mer i kontakt med laminatytan.
På bänkskivor med laminatkantlist eller träkantlist är det viktigt att 
undvika att fukt tränger in i skarvarna. Undvik att öppna en
varm diskmaskin. Fuktspärr ska monteras ovanför diskmaskinen för 
att avhjälpa problem med värme och fukt.
Använd alltid grytunderlägg att ställa varma kastruller, stekpannor 
och långpannor på. Var också uppmärksam på placeringen av köks-
apparater som avger mycket värme (t.ex. brödrostar, kaffebryggare, 
vattenkokare och liknande). Framförallt är det
viktigt att dessa inte placeras direkt på en fog på bänkskivan, efter-
som värmen kan orsaka skador på fogen. Använd alltid en
skärbräda för att skära eller hacka mat. Om en heltäckande rostfri 
diskbänk möter en laminatbänkskiva är det viktigt med en silikontät-
ning mellan materialen.

Välkommen till ditt nya kök!
Genom att sköta ditt nya kök på rätt sätt håller du det nytt och fräscht längre. Ytorna har olika beläggning och 
reagerar olika i kontakt med till exempel rengöringsmedel och andra kemikalier och hur viktigt det är att hålla 
torrt och rent. Läs nedanstående skötselanvisning för att öka livslängden på ditt kök!
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