MONTERING OCH SKÖTSELANVISNING

SKÖT OM DIN DISKBÄNK
Tack för att du valt en diskbänk från Decosteel! Här får du tips och råd om
hur den skall hålla länge. För den skall ju användas ofta, och stå i blickfånget
för var och en som kommer in i ditt kök. Visst är den värd någon extra minut
om dagen för att hållas skinande blank.
Vid leverans
Kontrollera antalet kollin. Saknas gods måste anmärkning göras på kvittensen.
Gör en snabb okulär besiktning av emballaget. Synliga skador måste noteras på kvittensen.
Ev. dolda skador måste anmälas inom sju dagar efter leveranstillfället.
OBS! En skadad diskbänk får ej monteras utan vårt medgivande.
Monterad diskbänk är en godkänd diskbänk!
Installation
Vi uppmanar att diskbänken kontrolleras noga vid ankomst. Ta tillfälligt bort plasten, som
skyddar ytan, för kontroll. Sätt tillbaka plasten innan montering, och låt den vara kvar tills
köket är klart. Under inga omständigheter får diskbänken monteras om något fel upptäckts.
Om fel upptäcks, kontakta snarast er återförsäljare så att vi kan åtgärda felet.
Montering
Diskbänken skall skruvas fast. OBS! Kontrollera längden på skruven. Solidstålsbänkar är
undantaget – de skall limmas fast. Diskbänken skall hanteras varsamt. Bänkar med uppvikt
bakkant får ej bäras i den uppvikta bakkanten. Bär alltid bänken på högkant efter den tagits
ur sitt emballage. Tänk på att skydda bänken väl då den ligger på plats under byggtiden.
Använd gärna emballaget. Skär till och täck bänken.
OBS! Den underlimmade spånskivan är limmad under hela bänken, även urtaget för häll.
Detta fungerar som en transportsäkring för diskbänken. Urtaget sågas upp på plats med sticksåg.

Ursågning av urtaget görs från undersidan av diskbänken!

Skötsel och rengöring
Rengöring
De flesta produkterna levereras helt, eller delvis, täckta med plastfolie. Denna skyddar ytan
under transport och montaget. Efter installationen skall den tas bort innan produkten tas
i bruk. För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende, samt för att undvika
lokala missfärgningar, måste rengöring utföras regelbundet.
•
•
•
•

Torka alltid av din diskbänk när du använt den.
Använd diskmedel och ljummet vatten.
Låt inte vatten eller andra vätskor torka in på ytan, på så vis undviker du att beläggningar bildas.
Gör större rengöring med jämna mellanrum, eller vid behov. Använd Decopolish som du
fick med bänken.

Missfärgningar
Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t.ex. vatten eller
lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts indunsta på ytan. Uppkomna rostfläckar har ofta
inget samband med korrosion hos det rostfria stålet utan kan i de flesta fall hänföras till att
något föremål av järn eller kolstål varit placerat på ytan. Korrosionsprodukter från föremålet
har då vidhäftat ytan. En annan orsak är höga järnhalter och järnpartiklar i vattnet som används,
som vid indunstning ger upphov till rostfläckar.
Det rostfria stålet uppvisar en viss känslighet för lokala korrosionsangrepp, så kallad punktfrätning,
vid exponering av kloridhaltiga miljöer (t.ex. koksaltslösningar). Av denna anledning måste
man omedelbart avlägsna dessa från ytan. Starka lösningar av mineralsyror, och vissa organiska
syror, kan ge upphov till ett allmänt korrosionsangrepp på den rostfria ytan. Sådan korrosion
kan yttra sig i form av rostfläckar, men uppträder oftast som matta gråaktiga nyanser på ytan.
Dessa missfärgningar kan så gott som alltid avlägsnas med en rejäl rengöring med Decopolish.
Undvik
• Klorlösningar
• Silverputsmedel – ger fläckar som inte kan tas bort.
• Vissa matvaror innehåller syror som med tiden angriper rostfritt stål, exempelvis juicer,
vin, salt, senap, majonnäs m.fl. Torka alltid bort rester från dessa produkter.
• Skurpulver och stålull – de kan repa ytan, men också lämna små partiklar som efter ett tag
kan bli rostangrepp
• Ställ aldrig en varm stekpanna/kastrull direkt på bänkens yta. Använd alltid ett underlägg.
• Använd aldrig hårda, eller vassa, föremål på bänkens yta
Repor
Rostfritt stål blir repigt, men efterhand utjämnas reporna och blir en del av det naturliga
slitaget. Trots repor mister rostfritt inte sin stålglans, utan blir bara vackrare med åren.

VI GER DIG MER
Vi på Decosteel är stolta över vårt företag och vår kompetens.
Med motiverade medarbetare och prisvärda produkter levererar vi diskbänkar
som passar varje kund. Specialdesignat eller standardiserat. Äkta hantverk eller
maskintillverkat. Komplext eller enkelt. Men alltid på småländska.
Välkommen till oss på Decosteel.

Södra Ekeryd 115, 314 91 Hyltebruk
Tel 0345–406 40
info@decosteel.se
För kontaktuppgifter och leveransvillkor se decosteel.se

