FDV Vedlikeholdsveiledning Mesterkjøkken
Folie og malt – høyglans overflate
Alminnelig rengjøring:
Ved daglig rengjøring er det oftest tilstrekkelig og tørke overflaten med en microfiberklut. Ved særlig vanskelige
flekker kan det være nødvendig og bruke en fuktig mikrofiberklut, som er oppvridd i vann og tilsatt
oppvaskmiddel. Overflaten tørkes deretter med en ren og tørr mikrofiberklut. Bruk aldrig slipende
rengjøringsmidler som skurepulver, stålull, nylonsvamper og lignende.
Vi tar forbehold om, at det kan forekomme mindre riper på høyglansprodukter, samt at riper fremkommer etter
bruk.
Malte fronter vil alltid være litt mere ”ru” der hvor platen er tilskjært – eksempelvis på kanter og grepslister.

Viktig vedrørende microfiberkluten
Innen bruk er det viktig og sikre seg, at overflatene er hekt fri for synelig skitt/større støvkorn, som vill ripe opp
overflaten, når kluten dras over. Et lett pust kan fjerne støvet.
Microfiberkluten skal brukes med en lett hånd. Gnis det for Hart på overflaten er det en risiko for, at det oppstår
en varmefrikksjon mellom klut og overflate, Som kan ødlegge/ripe folien. Kluten bør ristes et par ganger under
bruk for og sikker seg at kluten er fri for ”støv/skitt”.

Melamin – skrog – skap
Daglig renhold: Tørk av med en fuktig klut Som ikke loer. Bruk tørr Klut til slutt
Hoverengjøring: Lunket vann, klut og mildt vaskemiddel er som regel nok Bruk tørr klut til slutt.
Tips & råd: Unngå aceton, skurepulver eller Andre midler med Slipende eller mattende Effekt. Bruk ikke
stive Børster eller for våt klut.

Justering – skuffer, dører og hengsler
dører og hengsler: Dersom justering skulle trenges benyttes vanlig skrutrekker. Kan justeres Opp, ned
sideveis eller ut og inn.

Skrog – skap: Etter en tids bruk kan det lønne seg og ”trekke” etter alle eventuelle skruer
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