
Stommar
Stommarna görs av folierad MDF-board, melamin- eller  
fanérbelagd fukttrög spånskiva. Melaminskiktet är tåligt, 
lätt att rengöra och resistent mot olika kemikalier.

MDF-board är lätt att rengöra, men är inte lika resistent 
mot kemikalier. Särskilt inte de kemikalier som innehåller  
syror. Fanérskiktet är mattlackerat för att vara fuktavvisan-
de, slitstark och lätt att hålla rent. 

Melaminbelagda ytor rengörs med milda och i hushåll van-
ligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig tra-
sa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuk-
tad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan 
med torr trasa. 

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, 
stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället 
t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som 
kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att 
alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De 
är inte avsedda att klara vatten som blir stående. 

Luckor
Folierade, fanérade och massiva luckor. Samtliga har ett 
förstklassigt ytskikt.

3d laminerade, målande och folierade ytor rengörs med mil-
da och i hushåll vanligt förekommande rengöringsmedel. 
Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka 
med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet av-
lägsnas. Torka sedan med torr trasa. 

Lackerade träluckor rengörs bäst med en fuktig trasa och 
milt diskmedel. 

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, 
stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället 
t.ex. en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som 
kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att 
alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De 
är inte avsedda att klara vatten som blir stående. 

Underhåll och skötsel
Denna skötselanvisning omfattar rengöring, underhåll och skötselråd för inredningen.  
I övrigt hänvisas till tillverkarens specifikationer och produktblad.



Bänkskiva i laminat 
Rengör med normalt förekommande rengöringsmedel. Vid 
rengöring använd ALDRIG några slipande rengöringsmedel 
på laminatytan somt ex skurpulver, stålull, nylonsvamp eller 
liknande. Detta kan repa ytan. 

Vid envisa fläckar går det bra att använda medel som T-sprit, 
laminatcleaner eller aceton. Undvik att koncentrerade mi-
neralsyror och starkt färgande ämnen såsom jod, vätesu-
peroxid och bläck kommer i beröring med plastlaminatytan. 
Dessa ämnen förorsakar frätskador eller missfärgningar.

Viktigt att vatten inte blir stående mellan bänkskiva och spis 
eller bänkskiva mot diskbänk. Laminatbänkskivor tål värme 
upp till max 180°. Kastruller och stekpannor som tas direkt 
från spisen kan ha en temperatur ända upp till 350°. Kera-
mikhällar ger ännu högre värme. Använd därför alltid under-
lägg när du ställer kastruller och stekpannor på bänkskivan. 
Om du har en spishäll som är infälld i skivan, måste du tänka 
på att kokkärl alltid står helt på hällen och inte delvis över 
laminatytan.

Laminat är hårt, men mörka och/eller blanka ytor är käns-
liga för repor. Vanliga köksredskap åstadkommer normalt 
ingen skada, men ytan kan repas av keramiska kärl och vas-
sa verktyg. Skär aldrig direkt mot bänkskivan, utan använd 
alltid skärbräda.

3d-laminerade ytor
Ta alltid bort smuts så fort som möjligt. Nya fläckar är 
mycket lättare att behandla och kan i de flesta fall även tas 
bort helt.

Använd inte kaffebryggare, vattenkokare, brödrost eller lik-
nande under väggskåp. Luckor till ugnar och diskmaskiner 
får heller inte öppnas till hälften i snett läge för ventilation. 
Värme och fukt som strömmar ut kan leda till att angräns-
ande fronter skadas eller sväller upp.

Kontrollera då och då temperaturen vid ugnsluckans sido-
kant. Så länge du fortfarande kan röra vid kanten med en 
fingertopp är värmeutsläppet inte för högt. Om tempera-
turen är för hög måste du kontakta spisens tillverkare för 
att kontrollera luckans tätning. Det finns speciell spislist att 
köpa som skyddar luckor vid spis mot hög värme.

Direktlaminerade ytor
Rengörs med milda och i hushåll vanligt förekommande 
rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengörings-
medel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att ren-
göringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. 

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, 
stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istället 
ex en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som kan 
användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att all-
tid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De är 
inte avsedda att klara vatten som blir stående.

Rostfri diskbänk 
Den rostfria diskbänken är hållbar, hygienisk och lätt att  
rengöra. Grundregeln lyder: tvätta, skölj, torka. För daglig 
rengöring passar vanligt diskmedel bäst, t ex Yes. Mot in-
grodd smuts, fettfläckar och rostprickar använd rengörings-
medel i gelform (t ex Jif cream eller Universal Stone). Låt 
medlet verka på ho- eller bänkytan i 10 – 15 minuter och 
gnugga därefter med kökssvamp eller diskborste. Avsluta 
med att skölja noggrant och torka. 

Om arbetsbänken har en nedsänkt ho, rekommenderar vi 
att du regelbundet rengör gränsytan mellan hon och bän-
ken. Använd inte skurpulver eller stålull, de repar bänkytan. 
Gnugga bänkytan i längdriktningen. Inuti hoarna bör du an-
vända dig av cirkelrörelser.

Rostfritt stål repas alltid vid användning. Reporna stör mest 
på nya ytor, som just tagits i bruk. Med tiden får hela ytan 
små repor, vilket ger hela bänkytan en något mattare karak-
tär. Då syns inte längre enskilda repor så väl. I mönstrade 
bänkytor syns repor mindre tydligt än på släta ytor. Repor-
na påverkar inte bänkens funktion utan är mer av estetisk 
karaktär. Använd bänken/diskhon normalt. Trots att det är 
lättrepat är rostfritt stål ett populärt, hållbart och hygieniskt 
material i det aktiva köket.

Regelbunden rengöring har störst betydelse för bänkytans 
utseende i längden. Rengör bänkytan regelbundet enligt 
skötselanvisningen. Undvik att använda skurpulver och stå-
lull.

Rostfritt stål rostar inte. Om diskhon ser rostig ut, beror det 
på att något annat ämne bildat rost ovanpå hons yta. En 
sådan rostfläck, liksom alla andra svåra smutsfläckar, går 
bort om ytan rengörs med JIF Cream. Du kan också behöva 
gnugga för att fläcken ska försvinna.

Undvik att ställa våta gjutjärnspannor eller andra metallfö-
remål på diskhon under längre tid. De kan lämna ett rostav-
tryck. Om du använder diskmedel med hög surhetsgrad, se 
till att skölja och torka bänkytan omedelbart efteråt. 

Använd inte syror och andra aggressiva ämnen. Även in-
läggningsspad, sockrade och saltade vätskor, som får torka
in kan ge fläckar som är svåra att avlägsna! Använd inte stå-



lull eller fibersvamp på bänkplanet. Däremot kan fibersvam-
pen med fördel användas i disklåda och slasktratt.

Badrumsmöbler 
Badrumsmöbler utsätts givetvis för mer fukt än möbler i övri-
ga rum i hemmet. Badrumsmöbler är anpassade för badrum-
met och gjorda i fukttåliga material, både på in- och utsidan.

Men även om badrumsmöbler är det, bör de inte utsättas 
för vatten eller extremt hög luftfuktighet. Därför SKALL blö-
ta fläckar, även vanligt vatten, torkas upp så snart som möj-
ligt för att undvika att fukt tränger in i skarvar. Se även till att 
badrummet har god ventilation! Vårda din badrumsmöbel 
med omsorg, så kommer den att skänka trivsel i många år 
framöver.

Lucka/skjutdörr – garderob
Melaminbelagda ytor rengörs med milda och i hushåll van-
ligt förekommande rengöringsmedel. Använd en fuktig tra-
sa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuk-
tad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan 
med torr trasa. 

Använd ALDRIG rengöringsmedel innehållande ammoniak, 
stålull eller liknande som har slipande effekt. Använd istäl-
let ex en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit som 
kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk på att 
alltid torka av under diskbänkskåp och luckornas kanter. De 
är inte avsedda att klara vatten som blir stående. 

Speglar och glasytor
Flytande rengöringsmedel. Använd vatten och en mjuk 
tvättsvamp och torka med en gummiskrapa, fuktad trasa, 
hushållspapper eller duk. Speciella putsmedel kan göra spe-
gelytorna feta eller orsaka ränder.

Porslintvättställ
Porslin är ett keramiskt material som är levande i tillverk-
ningsprocessen och därför kan mindre buktighet eller skev-
het förekomma. Varje tvättställ genomgår en kvalitetskontroll 
och granskas för att hålla de toleranser som angetts. Pors-
linstvättstället har en glaserad yta som är lätt att hålla ren.

Ytan är beständig mot de flesta kemikalier med undantag 
för starka syror (ex saltsyra och svavelsyra) och starka alka-
lier (ex kaustiksoda). Rengör ditt porslinstvättställ regelbun-
det med vanligt rengöringsmedel.

Gjutmarmortvättställ - se även Corian®
Tvättställ av gjutmarmor består i huvudsak av krossade  
mineraler med bindemedel, en stenprodukt som är natur-
nära och miljöanpassad. Rengör tvättstället med tvål och 

vatten eller vanligt ph-neutralt rengöringsmedel ( pH bruks-
lösning: 6.5 - 7.4). För att undvika missfärgningar så är det 
viktigt att gjutmarmortvättstället inte kommer i kontakt 
med ex syror, ammoniak, starka rengöringsmedel, hårfärg-
ningsmedel eller klorin. Undvik att gjutmarmor tvättstället 
utsätts för vatten som överstiger +65 C, då det finns risk för 
sprickbildning i ytskiktet.

Att tänka på!
Om ditt gjutmarmortvättställ behöver extra rengöring an-
vänd inte rengöringsmedel med slipmedel, polera istället 
tvättstället med speciellt tvättställspolish som finns hos 
återförsäljaren och vaxa sedan. Om ytskiktet av någon an-
ledning skulle bli repigt eller nermattat, polera och vaxa en-
ligt ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våt-
slipspapper (ca 1200 korn).

Om en djupare skada uppstått kan återförsäljaren hjälpa dig 
med en lagningssats.

Stenskivor
Sten är ett naturmaterial. Vid rengöring räcker det i allmän-
het med en fuktig trasa. Syntetiska material kan göra ytan 
matt och på sikt skada stenskivan. Vid behov av rengörings-
medel, använd såpa eller de specialmedel som finns för ren-
göring av sten. 

Sten har en viss absorptionsförmåga, se där för till att den 
inte utsätts för färgade vätskor som kan tränga ner i stenski-
van (ex kaffe, vin, saft, olja). Om man spiller bör detta torkas 
bort direkt. Stenskivan har en polerad yta. Ytan kan mattas 
av sura föreningar som ex fruktjuice, vin och ättika.

Bänkskiva av granit
Granit är ett naturmaterial som skiftar i utseende från gång 
till gång. De flesta sorter skiftar dock inte nämnvärt i utseen-
de. När det gäller vissa granitsorter så förekommer det stick 
(sprickor). Detta är naturligt för vissa sorter och försämrar 
ej kvaliteten. I alla granitsorter finns det porer (hål) i ytan.  
I en del graniter finns det mer och i en del knappt alls.  
Detta försämrar dock ej kvaliteten. Porer är mer vanligt 
än ovanligt hos graniter. Granit är till skillnad från marmor 
och kalksten ett mycket tätt material, men man bör ej låta 
fettfläckar ligga någon längre tid på stenen, då dessa kan 
tränga ner i skivan. Till skillnad från vatten som förångas 
kan fettfläckar bli permanenta. Stenskivorna kräver föröv-
rigt ingen speciell skötsel utan rengör med vanligt diskme-
del och vatten.

Om man har fått matta fläckar på granitskivan, kan man  
polera upp dessa med stenglans eller bivax löst i lacknafta. 
Är fläckarna kraftiga kan man behöva slipa ytan först. Detta 
kan man göra med pimpstenspulver på en tvålfuktad trasa 
eller med en nylonsvamp.



Corian®
De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa 
och ett vanligt köksrengöringsmedel, till exempel JIF eller 
Mr Muscle. Arbeta alltid med cirkulära rörelser.

En eller två gånger i veckan ska du ge diskhon en skönhets-
behandling: Avlägsna alla fett- och oljerester från matlag-
ning med ett vanligt rengöringsmedel eller ett rengörings-
medel för hårda ytor. Spraya med 3/4 flytande blekmedel 
och 1/4 vatten i diskhon och låt verka ett par timmar eller 
över natten. Låt inte lösningen verka längre än 16 timmar. 
På morgonen sköljer eller torkar du bort med en fuktig trasa. 
De flesta fläckar kan tas bort med en fuktig mikrofibertrasa 
och ett vanligt köksrengöringsmedel. Utförligare skötselråd 
finns i dokument från Dupont.

Sanitetsporslin
Vanliga tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta 
att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. 
Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd 
vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåll-
er hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall
inte användas. Starka syror, tex saltsyra och svavelsyra och 
starka alkalier som kaustiksoda bör inte användas. Drop-
pande kranar bör snarast repareras.

Emaljerade produkter
Vissa diskbänkar och plåttvättställ har en emaljerad yta. 
Emaljerade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot 
de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengö-
ringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel.

Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel, såsom 
stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka sy-
ror, tex saltsyra och svavelsyra och starka alkalier som kaus-
tiksoda bör inte användas. 

Emaljen tål klädtvätt med vanliga tvättmedel men man mås-
te vara försiktig med blötläggning under lång tid eftersom 
vissa medel innehåller aggressiva ämnen som kan skada 
emaljen. Detsamma gäller fotoframkallning, färgning av  
textilier och hårfärgning.

Vattenlås, tvättställs-/disk- och  
tvättmaskinsanslutningar
Använd ett skonsamt tvåltvättmedel vid rengöring, typ disk-
medel. Vattenlåset går att plocka isär vid rengöring. Under-
delen skruvas bort.

Köksfläkt och spiskåpa 
Se till att spiskåpan och fettfiltret rengörs regelbundet. An-
nars minskar kapaciteten för att fånga matlagning avsevärt 
och det uppsamlade fettet kan utgöra en brandrisk.

Rengör ytorna på köksfläkten med en fuktig trasa och milt 
diskmedel. Använd inte polermedel eller lösningsmedel vid 
rengöring. Under normala förhållanden ska fettfiltret ren-
göras två gånger per månad. Rengör filtret genom tvätt för 
hand i varmt vatten. Om ett fettfilter rengörs i diskmaskin 
kan detta medföra att färgen på filtrets yta ändras.

Kromade ytor
För rengöring av kromade ytor eller ytor med rostfritt utse-
ende bör man använda neutrala eller lätt basiska (pH 6-9) 
rengöringsmedel i flytande form i kombination med en mjuk 
trasa. Exempel på rengöringsmedel är tvållösningar eller 
diskmedel (ej maskindiskmedel). Använd ej organiska lös-
ningsmedel, alkoholbaserade rengöringsmedel, frätande 
rengöringsmedel eller rengöringsmedel med slipmedel. För 
svåra kalkfläckar rekommenderas hushållsättika (ej ren ät-
tika). Undvik kontakt med aluminiumklorider (ex deodorant).

Färgytbehandling bevaras bäst genom rengöring med mjuk 
trasa och tv ållösning, eftersköljning med rent vatten och 
polering med torr trasa. Man får absolut inte använda kalk-
lösande, sura- eller sandhaltiga skurmedel. För att avlägs-
na kalkfläckar, använd hushållsättika och spola efter med  
vatten.

Kakel och klinker
Reparation
För reparation av membran, klinker, kakel (fliser), fogar  
och elastiska fogar bör fackman tillkallas. I samband med 
leverans medlevererar SPACE en mindre mängd kakel samt 
klinker till beställaren för eventuella framtida reparations- 
arbeten.

Ansvarsförhållande
Under ansvars- eller garantiperioden skall reparationer och 
utbyten utföras i samråd med SPACE i annat fall upphör  
garantier att gälla.

Rengöring
För rengöring användes ett alkaliskt sanitetsrengöringsme-
del med pH brukslösning: 6.5 - 7.4. Använd alltid skydds-
handskar vid arbete med rengöringsmedel.

Lägre eller högre pH kan medföra skador  
på konstruktionen.



Vitvaror
Garanti
Vår garanti omfattar produkt- och konstruktionsfel under 
normal användning och under förutsättning att skötselin-
struktionerna har följts. Garantitiden är 2 år om inte något 
annat är skriftligen uppgjort. 

Våra vitvarupartners erbjuder en rikstäckande service. Alla 
vitvaror i vårt sortiment har garantier från tillverkaren. 

 
Garantin omfattar inte handhavandefel, slitage eller om 
produkterna använts till annat än för hemmabruk. Som  
garantibevis gäller fakturan. I övrigt hänvisas till tillverkarens 
specifikationer och datablad.

Köksmodulen/köket/inredningen är enklast att hålla rent  
efter det dagliga bruket. En gång i veckan bör köksmodulen/
köket/inredningen rengöras. När behov uppstår rengörs ka-
kel, porslin samt avlopp och liknande.

I samband med rengöring bör också vattenlås efterfyllas 
med vatten för att undvika kloaklukt.

Kalkavlagringar
Vattnets innehåll av kalk är en av anledningarna till svårighe-
terna med att få badrummet att bevaras rent och hygieniskt. 
När vatten avdunstar lämnar kalken rester efter sig i form 
av avlagringar. Tjocka kalkavlagringar kan vara ett stort 
problem att avlägsna. I svåra fall används lämpligen ättika, 
32% ättiksyra eller fosfathaltiga rengöringsmedel. Observe-
ra att vissa komponenter i köksmodulen/köket/inredningen 
är känsliga för syror och får EJ utsättas för dessa! Gäller ex 
kakel- och klinkerfogar, marmor, granit, vissa porslinstyper, 
vissa typer av kranar mm. Se tillverkarens specifikationer! 
Rengör dessa för hand och om nödvändigt med fosfathalti-
ga rengöringsmedel.

Där ättiksyra kan användas, kan man doppa toalettpapper  
i ättika eller ättiksyra och lägga på kalkbeläggningarna.  
Alternativt kan man lägga munstycken, duschhuvud och 
liknande i ättiksyra. Efter användning av 32% ättiksyra skall 
rikligt med vatten användas för att skölja rent. Koncentrerad 
syra i avloppet kan skada avloppssystemet.

Rengöringsmedel och rengöring
I möjligaste mån bör man undvika att använda syror och 
andra kraftiga rengöringsmedel. Dessa bör användas med 
eftertanke! Överdrivet användande av rengöringsmedel kan 

skada kloaksystemet och innebär en hög belastning för  
miljön. 

Använd ALDRIG syror med klorhaltiga rengöringsmedel ex 
toalettrengöringsmedel! Dessa utvecklar MYCKET giftiga 
gaser!

När det är genomförbart – använd handkraft eller mekanisk 
rengöring ex med en fuktig skurborste, roterande rensbor-
ste, spolslang, tvålflingor och dylikt.

ABM 07
”Allmänna bestämmelser för köp av varor  
i yrkesmässig byggverksamhet”

Säljaren ansvarar inte för sådant som beror på felaktig 
montering eller installation, bristande underhåll, felak-
tig skötsel, vanvård, onormalt brukande eller annat 
som kan hänföras till köparen. Köparen är skyldig att 
följa och dokumentera avtalade underhålls- och sköt-
selåtgärder.

Om säljaren under garantitiden har uppfattningen att 
han inte ansvarar för påtalat fel åligger det hen att visa 
att varan är kontraktsenlig eller göra sannolikt att det 
påtalade felet beror på något på köparens sida. För att 
säkerställa och bevara ett rent och hygieniskt intryck 
av köksmodulen/köket/inredningen är det nödvän-
digt med regelbunden rengöring. En förutsättning är 
också att lämpliga och miljövänliga rengöringsmedel 
används.

Allmän info

Om något är fel eller går sönder, vänligen kontakta oss via
info@spaceinterior.se


