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TJEKLISTE

Verd at Vide om kskken, bad og garderobe er et overblik over, hvad du genereltbar vere opmerksom i
vedligeholdelsen af disse bygningsdele. Specifikke oplysninger og en vejledning i, hvordan du betjener
og vedligeholder dem, finder du i bygningsdelskortene og i producentoplysningerne.

Tjekliste:
. oli6r regelmessigt trebordplade efter producentens anvisninger
. met regelmessigt stenbordplade med medfolgende stensabe
. rengor laminatbordplade med almindelige reng@ringsmidler
. just6r skabsliger
. for blandingsbatterier og aflob se fanebladet WS - Vandinstallationer

BORDPLADER

Ved I igeholdelse af trabordplader
Alle trabordplader er oliebehandlede, nAr du tager dit nye kokken i brug. Men da kokkenbordplader
udsettes for stor belastning, er det en god id6 at give dem olie 1 gang om m6neden i det forste 6r, du
bruger dem. Hvilken slags olie der skal bruges, er oplyst i det vedlagte materiale fra leverandsren. Husk
ved oliering, at bordpladen skal mettes med olie, men der mA ikke efterlades fri olie pA overfladen. Husk
olievedede klude kan selvantande og skal bortskaffes forsvarligt. Efter det fsrste 6r skal bordpladerne
olieres efter behov, dvs. nAr traet virker tort. Mindre ridser og pletter kan "loftes" ved at komme vand p6
og derefter slibes vek med fint sandpapir, (korn 180). Trabordplader tAler ikke, at man stiller varme
genstande pa dem, og de tAler heller ikke vedvarende fugtpletter.Tar derfor bordet grundigt af omkring
vask og vandhane efter brug, si der ikke ligger vand.

Ved ligeholdelse af stenbordplader
Stenplader er grundbehandlet med voks fra fabrikken. For at beskytte stenen mod nedtrangning af fedt
og snavs, skal pladen behandles intensivt med stensabe, indtil den er mettet. For at bevare overfladen,
er det vasentligt at pladens overflade ikke slibes, at du torrer sterkt farvede vesker og lignende af med
det samme, og at pladen ikke kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter. Natursten t6ler
varme ting, men glohede gryder og pander direkte fra kogepladen kan trekke fedtstoffet op af pladen, sA
det viser sig som en plet.

Malet vag over kokkenbordsplade
Er vagfladen over kskkenbordspladen malet, er den malet i en hoj glans, der gar den mere
modstandsdygtig overfor regelmessig rengoring. Der skal dog udvises varsomhed med skrappe midler
og skurende produkter, og visse typer af afsmitning lader sig ikke reng@re. Se i ovrigt afsnittet om
vagge.

SKABE

Overflader
Skabsliger vil normalt enten vere udfsrl som lakerede/ malede overflader eller belagt med laminat.
L6gerne kan rengores med vand tilsat opvaskemiddel, men husk altid at tarre efter, specielt pi
lAgekanterne. Men der henvises i ovrigt til vedlagte produkt-brochure.
Malede/ lakerede overflader efterhandles med laUmaling afhengig af slid.

Justering af skabsliger
Efter et stykke tid i brug, er det meget almindeligt, at skabsl€rger kan komme til at "h@nge" en smule. Det
retter du op ved at justere lAgernes hengsler. Nir du 6bner l6gen vil du kunne se, at der sidder en
justerskrue i hangslet. Se producentanvisningen under bygningsdelskortet.


