Vedligeholdelse
Vi vil være de bedste til at levere snedkerkøkkener og moduler, hvor kvaliteten er i top fra ende til
anden også i de samlinger inderst i skabet, du ikke lægger mærke til. For det gør vi. Vi er stolte
over vores arbejde og vi vil her informere dig om, hvordan du bedst muligt vedligeholder dine
produkter fra Hanstholm Køkken, så det bliver ved med at stå flot.
Det er vigtigt at følge vores vedligeholdelsesvejledning for at bibeholde garantien på produkterne.

Melaminoverflader
Melaminoverflader skal tørres af med en hårdt opvredet klud med mildt sæbevand eller lidt
opvaskemiddel. Ved mere vanskelige pletter kan man forsigtigt prøve med sprit. Melaminoverflader
kræver ikke yderligere vedligeholdelse. Andre skrappere rengøringsmidler eller skurepulver /
skurecreme, vil kunne danne misfarvninger og ridse materialet.

Laminatoverflader
Standardlaminat kan tåle de fleste gængse rengøringsmidler, dog ikke skurepulver / skurecreme
da det vil ridseoverfladen. Laminat kræver ingen speciel vedligeholdelse.
Vores Fenix laminater har en glat og mat overflade og på disse overflader kan ridser og fedtpletter
være mere synlige. Daglig vedligeholdelse af FENIX overfladen foretages med en almindelig klud
og varmt vand evt. tilsat et universalt rengøringsmiddel
Slibende rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler må ikke anvendes.

Malede overflader
Malede fronter er glatte og relativt matte. Brug en let fugtet klud og tør efter med en tør klud. Brug
sæbespåner på en fugtig bomuldsklud. Kraftigere rengøringsmidler eller en grov klud, kan misfarve
eller ændre nuance i lakkens overflade. Skurepulver vil ridse overfladen. Pas på med ikke at gnide
for kraftigt på overfladen, da det kan skabe blanke pletter. Man skal sørge for, at der ikke hyppigt
er vand på malede overflader, så vi anbefaler at man hurtigt tørrer snavs og fugt væk med en klud.

Træoverflader
Finerede og massive fronter i træ har naturlig struktur og åbne porer. Vær derfor sparsom med
vand ved rengøring, for at undgå fugt indtrængen på disse overflader. Brug en hårdt opvredet klud

og tør efter med en tør klud. Brug milde sæbespåner og en bomuldsklud. og aldrig slibende
rengøringsmidler, ståluld og ætsende rengøringsmidler der kan ridse og lave misfarvninger i
overfladen. Pas på med ikke at gnide for kraftigt på overfladen, da det kan skabe blanke pletter.
Man skal sørge for, at der ikke hyppigt er vand på det lakerede træ, så vi anbefaler at man hurtigt
tørrer snavs og fugt væk med en klud.
Lakerede overflader er lidt mere blanke og kræver ingen efterbehandling, den vil have en bedre
forsegling af struktur og porer. Ved hyppig rengøring slides lak laget tynd eller helt væk på de mest
udsatte steder. Her vil der være nødvendig at lave en om lakering for fortsat at beskytte træet.
Olierede overflader giver en flot mat glød, men kræver mere vedligehold og efterbehandling. Det
første år efter montering, vil de olierede overflader kræver ekstra oliebehandlinger minimum hver
3. måned og det efterfølgende år kan 3-4 gange oliering være nok, alt efter behov.
Man kan se / få en fornemmelse, om en overflade trænger til olie, hvis man kan begynde at se
aftryk fra fingre osv. Dette sker fordi overfladen er ved at tørrer ud og trænger til mere olie. Bliver
en finer eller massiv træs overflade for tør, vil den blive skrøbelig kan revne ved fx skuffe greb eller
den begynde at splintre og du han opleve at ”hænge fast”.

Linoleumsoverflader
Linoleum er et naturmateriale med rigtig mange fordele og egenskaber. Da linoleum er et organisk
materiale, som er lavet af bl.a. harpiks og linolie, bør du undgå at overfladen udsættes for
kemikalier og skrappe rengøringsmidler. Linoleum er til gengæld taknemmeligt ift. ridser, da det er
let at arbejde med og små ridser i overfladen kan arbejdes væk. .
Den daglige rengøring skal ske med aftørring med en blød, fnugfri klud opvredet i varmt vand. Du
kan “skrubbe” steder, hvor der kan være pletter, dog stadig med en alm. klud. Ved rengøring af
linoleumsfronter anvendes altid pH neutralt natursæbe, fx sæbespåner i en mild opløsning. Udover
den daglige rengøring skal linoleumsfronter plejes og vedligeholdes grundigt med linoleumspleje 34 gange om året eller efter behov. Til grundig rengøring anvendes en speciel Linoleumssæbe.
Brug aldrig ståluld eller en svamp med en ru overflade ved rengøring. Undgå påvirkning af varme
og fugt, da dette kan give skjolder og undgå også syre, kemikalier og eddike

Rustfri stål overflader
Rustfri stål har en overfladebehandling, som gør at stålet ikke kan ruste. Denne overflade kan ikke
tåle syre og vil kunne opløses, hvis den bliver udsat for syreholdige rengøringsprodukter.
Rengøres med en let fugtig fnugfri bomuldsklud og syrefri rengøringsmidler. Hvis fedt fingre er
svære at fjerne, kan man anvende en syrefri olie, som smørers på og det overskydende tørres af
igen.

Overflader generelt:
Garantien ophører, hvis fx træoverfladerne bliver udsat for varme og damp fra fx opvaskemaskine,
ovn eller andre elementer som frigiver stor mængde varme / damp. I disse områder vil nævnte
overfladebehandlinger hurtigere blive udfordret og det er derfor nødvendigt, at du intensivere
behandlingerne.

Der må generelt ikke anvendes slibende rengørings midler / klude, m.m. til rengøring af overflader.
Det anbefales derfor ikke at du ”åbner” nævnte udstyr for at lade den ”dampe” af. Lad udstyret
gøre sit, køle reguleret ned og udgå damp og varme på omkringliggende steder.

Læderbunde
Læder er et naturligt produkt og er ikke glad for vand eller sæbe der opløser fedt, da det går ind og
fjerne de naturlige fedtstoffer som holder læderet flot og smidigt. Hvis det er nødvendigt, kan man
det tørres med en hårdt opvredet klud brug evt. sæbespåner til at rense læderet med og husk at
anvende læderfedt. Læder vil tørre ind, blive mat, ridset og skrøbeligt, hvis man ikke sørger for at
vedligeholde det med læderfedt.

Stål skuffer
Skuffer tørres af med alle gængse milde rengøringsmidler og en hårdt opvredet klud. Der må ikke
stå vand i bunden, da det kan trænge ned i bunden og ødelægge den.

Fingertappede massivtræs skuffer
Se vejledning af træ overflader.

Bordplader
Vi henviser til vores bordpladeproducenternes anvisninger.

Hvidevarer
Vi henviser til vores hvidevare leverandørers anvisninger.

Naturens materiale
Træ er et fantastisk materiale, den samme træsort kan have mange forskellige udtryk, det kan
være enkelt i næsten ens nuancer og med neutrale linjer eller det kan være kontrastfyldt med
markante åre og variere mellem lyse og mørke toner. Ingen fronter er ens, det er det der er med til
at gøre det unikt. Med den rigtige pleje, har man et naturligt materiale man kan glæde sig over i
mange år.
Træ er et materiale som bliver påvirket af lys. Lyset kan variere i rummet og dermed vil materialet
også udvikle sig forskelligt med tiden. Når man har træet i sit køkken tænker man ikke over den
farveudvikling der sker med tiden, men skulle uheldet være ude og fronten skal skiftes, vil den nye
front aldring kunne matche det eksisterende, med tiden kan kontrasten dog blive mindre.
Generelt set, vil sollys påvirke enhver overflade over tid og derfor er det naturligt at overfladen
gulner. Og der vil derfor opleves en farveforskel ved udskiftninger.
Indeklimaet spiller også en væsentlig rolle. Et for højt fugtniveau i din bolig er ikke bare
ubehageligt, men påvirker også holdbarheden af produkterne fra os, det er derfor vigtig at huske
daglig udluftning af boligen for at holde fugtniveauet nede.

