
Skötselråd och rengöringstips 
för badrum



Välkommen till ditt nya boende!
Ett badrum behöver omsorg för att hålla sig fräscht och fint över tid. Här följer 
några praktiska råd om hur du bäst sköter om och rengör ditt badrum. 

Illustration över ett badrum, observera att badrum kan se olika ut beroende på var du bor. 

Dammsug och våttorka med golv-
mopp i ditt badrum ett par gånger 
per vecka. 

Vi ser gärna att du använder: 
 
• gummiskrapa när du har dusch-

at, låt golvvärmen vara på. 

• neutralt eller svagt alkaliskt ren-
göringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så 
kallat allrengöringsmedel. 

• samma rengöringsmedel för 
kaklade väggar och torrtorka 
väggarna gärna med en mjuk 
trasa.

Kakel och klinker på 
väggar och golv

Dusch- och duschväggar

Använd gärna gummiskrapa och torr-
torka med en trasa efter varje dusch så 
undviker ni onödiga kalkavlagringar på 
duschvägg, plattorna och i fogar. Då 
blir det betydligt enklare och snabbare 
rengöring av badrummet och ni slipper 
skrubba.

Ett snabbt och enkelt sätt att förlänga 
livslängden på er duschvägg och att 
underlätta vid städning är att rengöra 
den ofta med ett vanligt allrengörings-
medel och en mjuk trasa eller svamp – 
ej den gröna slipsidan! 

Undvik att använda rengöringsmedel 
med slipeffekt, ammoniak eller andra 
starka lösningsmedel. 

Kalkavlagringar, tvål och husrester 

Kalk-, tvål- och hudrester på kakel 
och klinker kan tas bort med hjälp 
av våttorkning med medelstarkt surt 
rengöringsmedel (pH 2 – 5), som tex 
ättika och vatten.

OBS!  Ta en blöt svamp och torka 
tills fogen är rejält blöt före be-
handlingen så att inte surt vatten 
tränger in och löser upp i fogarna.
 
Vid lätt nedsmutsning rengörs 
fogarna med svagt och medelstarkt 
alkaliskt rengöringsmedel som tex 
diskmedel eller skurmedel. Skölj 
noga efter med rent vatten.

Grovrengöring

Golvbrunn    

Att rengöra golvbrunnen är viktigt 
för att minska risken för fukt- och 
vattenproblem i badrummet. 
Rengör brunnen ett par gånger per 
år, samt vid behov.

1. Öppna upp golvbrunnen och ta 
upp vattenlåset. 

2. Rensa rent med en diskborste 
eller svamp. Samla upp hår-
rester i ett papper och släng i 
soporna. Spola inte ner hårres-
terna i toaletten, det kan orsaka 
stopp.

3. Skölj med varmt vatten.

4. Kontrollera en extra gång att 
vattenlåset/luktstoppen är 
ordentligt tillbakasatt, om inte 
kan det börja lukta avlopp i 
badrummet.

Rengöra avlopp
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Vattenlås till tvättställ
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Att rengöra vattenlåset till tvättstället 
är viktigt för att minska risken för 
stopp-, fukt- och luktproblematik i 
badrummet. 

Rengör vattenlåset ett par gånger 
per år. Använd en vaskrensare i 
första hand.
                              
Vid svårare propp rengör vattenlåset.

Se bild nedan:

1. Placera en hink under vattenlå-
set och skruva loss nedre delen.

2. Öppna upp vattenlåset, rengör 
och kasta smuts i soppåse och 
skölj sedan igenom. 

3. Sätt tillbaka delarna.

Slutligen: Sätt på kranen och kont-
rollera att det inte är något läckage. 

LÄS MER PÅ:

www.lindbacks.se/eftermarknad



Rationellt byggande. 
Sunt boende.


