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SE - SUPERIOR dörrblad, karmar och foder

Täckmålade ytor

Produkterna är målade med lacker för inomhusbruk, med 
halvmatt glans, som uppfyller höga krav på fyllighet, 
reptålighet, nötning och utseende samt har hög härdighet 
mot de flesta hushållskemikalier och fett.

Rengöring: Rengör den lackerade ytan med en mjuk trasa. 
Använd om nödvändigt ett rengöringsmedel för vanlig 
rengöring, inte alkalisk, utspädd med vatten till angivet 
förhållande. Använd inte något som kan skrapa eller lösa upp 
ytan, såsom skurpulver, stålull eller lösningsmedel. 
Fukta ytan från botten till toppen och rengör från toppen ner, 
annars finns risk för linjer. Torka av med tyg.

Underhåll: Som regel krävs enbart rengöring om ej skador 
uppstått eller förslitningen varit onormal.

Bättring: Mindre skador bättras med färg och pensel. Fråga 
i er färghandel efter produkt lämpad för inomhussnickerier. 
Större skador kräver som regel spackling och total 
ommålning. Testa lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. 
dörrens bakkant för att säkerställa att den tänka produkten är 
förenlig med den ursprungliga ytbehandlingen. Observera att 
karm och dörrblad kan ha olika ytbehandlingar.

Klarlackade eller laserade ytor

Klarlackade eller laserade produkter har en yta behandlad 
med klarlack eller lasyr som ger god fyllighet, reptålighet och 
har bra motstånd mot de flesta hushållskemikalier och fett.

Rengöring: Använd vanliga rengöringsmedel, som vanligt 
diskmedel. Doppa en mjuk svamp eller trasa i lösningen och 
vrid ur väl. Rengör från topp till botten. Torka torrt. Undvik att 
fukta ner produkten för mycket och använd inte något som 
kan skrapa eller lösa upp ytan, såsom skurpulver, stålull eller 
lösningsmedel.

Underhåll: Som regel krävs endast rengöring om ej skador 
uppstått eller förslitningen varit onormal. Produkter som 
används för underhåll av möbler, t.ex. möbelvax och vaxpolish 
kan användas men behövs normalt sett inte.

Bättring: Mindre skador bättras med pensel och klarlack som 
är avsedd att användas inomhus och som passar i ton och 
färg. Större skador kräver slipning och ny behandling. Testa 
lämpligen först på ett mindre parti på t.ex. dörrens bakkant 
för att säkerställa att den tänka produkten är förenlig med 
den ursprungliga ytbehandlingen. Observera att karm och 
dörrblad kan ha olika ytbehandlingar.


