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Rengöring och underhåll av rostfri diskbänk 
Innan du börjar använda produkten.  

De flesta av produkterna levereras helt eller delvis täckta med en plastfolie. Folien skyddar under transporten. 

Efter installationen skall denna tas bort innan produkten tas i bruk.  

 

Skötselanvisning  

Det finns olika varianter att förlänga livslängden på din diskbänk, bland annat en så enkel sak som att torka av 

bänken efter användning. Använd diskmedel och rent vatten. Skölj noga och torka. Låt inte vatten eller andra 

vätskor torka in på rostfritt stål. Då undviker man att det bildas en grå beläggning på ytan. Även om rostfritt stål 

tål hård behandling kan det lätt bli repor av vassa föremål. 

 

När produkten är ny kan dessa repor synas, men efter en tids användning utjämnas dessa utan att ytan mister 

glansen. Använd aldrig skurpulver eller stålull på rostfritt stål. Förutom att det repar ytan lämnar stålull små 

partiklar på ytan som kan utvecklas till rostfläckar som efter en tid kan bli rostangrepp. 

Torka ur diskhon efter användning med en fuktig trasa med diskmedel och skölj efter med rent, varmt vatten. 

Detta borde ta bort de flesta fläckar ur diskhon. Torka därefter diskhon med en torr trasa så att det inte blir 

märken efter intorkat vatten. 

Vid behov så kan man använda autosol för att polera upp ytan. Observera följ anvisningarna på 

paketet. Vid kraftiga kalkavlagringar kan man låta varm ättika 7% stå i hon i några minuter. Skölj därefter med 

vatten. 

Att undvika: 

· Skursvamp – efterlämnar tydliga repor 

· Traditionellt skurpulver – lämnar repor efter sig 

· Blekmedel – får diskbänken att rosta 

· Klorhaltiga rengöringsmedel – kan göra den rostfria ytan matt 

· Kökssalt – ska snabbt sköljas bort, då det annars kan bli rostplättar på stålet 

· Varma kastruller/grytor – plåten kommer med hjälp av denna värme att deformera sig, därför är det viktigt att 

undvika detta.      Missfärgning: 

Detta undviks genom att hålla produkten ren, som beskrivits tidigare. Skulle fläckar ändå uppstå kan dessa 

avlägsnas med produkter för rengöring av rostfritt stål, exempel Sidol, Vim, Gif eller motsvarande. Matta partier 

på den rostfria ytan blir blanka igen om man polerar med krita på en mjuk trasa. 

 

Undvik detta:  

Klorlösningar får inte vara i kontakt med ytan en längre tid. Vanliga matvaror innehåller syror eller andra ämnen 

Som angriper rostfritt stål, t ex juicer, salt, senap, majonäs m fl. Torka snabbt av rester från dessa produkter. 
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Rengöring med VIM. 

Nedan ser du samma ho före och efter en rengöring med vit VIM. 

 

 

  
Innan Efter 


