
Innehåll 

Här finner ni utförlig information, instruktioner och skötselanvisningar till er nya bostad. 
Skötselpärmen är ett komplement till den Bostadspärm som ni tidigare erhållit. Varje flik 
inleds med några sidor allmän skötseltext som följs av leverantörernas egna produktblad. 
Typ och kulör på exempelvis kakel och tapeter beror på vilka inredningsval ni har gjort 
och anges därför inte här. När ni mottagit specifikationen av era inredningsval är det bra 
att sätta in den i Bostadspärmen under fliken ”Inredningsval”. 
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Radiatorer

UPPVÄRMNING 
Huset värms upp genom bergvärme och vattenburna radiatorer. Både vatten till 
radiatorkretsen och tappvarmvatten värms i bostadsrättsföreningens 
undercentral. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och husets 
radiatorkrets. 

Temperaturen på vattnet som leds fram till radiatorerna beror på temperaturen 
utomhus och systemet är inställt på att ge en temperatur inomhus på cirka 21° C.  

Huset har en central frånluftsvärmepump. Frånluften från lägenheterna passerar 
genom en värmeväxlare som är ansluten till en värmepump. I systemet tas alltså 
husets varma frånluft tillvara och används för att värma vatten till radiatorkretsen 
och tappvarmvatten. Härifrån leds uppvärmt vatten ut till respektive lägenhet och 
husets radiatorkrets.  

När den återvunna värmen inte räcker till kompletteras systemet med bergvärme. 

Radiatorerna har även en termostatventil som känner av rummets temperatur. 
Det är viktigt att den inte täcks över, så att känselkroppen kan känna av rätt 
temperatur. När temperaturen i rummet nått upp till den förinställda temperaturen 
stänger termostaten tillförseln av varmt radiatorvatten. När detta inträffar blir 
radiatorn varm upptill och kall nedtill, för att sedan övergå till helt kall, vilket är 
fullt normalt. 

Bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum finns ett luftfilter där uteluften renas. 
Skötselinstruktionerna för filtret finns under fliken ”Ventilation”. 

KALLA RADIATORER 
Är radiatorn kall, trots att termostatventilen är öppen och rummet fortfarande 
känns kallt, kan det bero på luft i systemet. Vid uppvärmning av kallt vatten 
frigörs syre. Ibland måste man därför tömma radiatorerna på överflödig luft så att 
inte vattencirkulationen i systemet hindras. Det kallas att man luftar radiatorerna.  

Luftning bör ske i samråd med föreningens fastighetsskötare så att denne kan 
svara för påfyllning av vatten i värmesystemet.  När vatten fylls på tillförs återigen 
en mängd syresatt vatten, vilket i sin tur innebär att det efter ett tag är dags för 
en luftning igen. Om alla boende i ett flerbostadshus luftar sina radiatorer på 
samma gång kommer mängden vatten i systemet att minska kraftigt. 
Vattentrycket (främst i de översta lägenheterna) kan då sjunka ordentligt med 
kalla radiatorer och störande brusljud som följd.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om ni misstänker att det är luft i en radiator eller annat fel uppstår. 
Därefter kontaktar ni er styrelse direkt. 
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Kök & badrum 

TOALETTSTOL & HANDFAT 
Toalettstol och handfat måste rengöras regelbundet. Använd toalettborste och 
rengöringsmedel när ni rengör toalettstolen. För handfatet används en mjuk 
borste, exempelvis en diskborste. Tänk på att starkare rengöringsmedel ofta är 
skadliga för miljön och polerande medel förstör ytskiktet på porslinet. Tänk på att 
endast toalettpapper kan spolas ner wc-stolen, eftersom det löser upp sig vid 
kontakt med vatten. Om ni spolar ner exempelvis pappershanddukar kan det blir 
stopp i systemet och vattnet i vattenlåset kan sugas ur.  Porslinet i handfat och 
wc-stol tål inte alltför höga temperaturer. Att tömma vatten varmare än 60ºC i en 
wc-stol kan orsaka sprickor i porslinet. 

AVLOPP & VATTENLÅS 
Avloppsrören i kök och badrum har ett vattenlås för att förhindra dålig lukt från 
avloppet. Vattenlås och golvbrunn rengörs regelbundet enligt leverantörens 
instruktioner. Var noga med att sätta tillbaka golvbrunnsinsatsen enligt 
anvisningarna. Om vattenlåsen torkar ut (t.ex. när ni är bortrest) kan dålig lukt 
uppstå. Spola då rikligt med vatten i golvbrunn, wc, handfat och köksvask. Om 
lukten inte försvinner efter några timmar så kan det vara något fel i systemet. 
Under garantitiden kontaktar ni då Credentias Kundservice, efter garantitidens 
utgång kontaktar ni er styrelse direkt. 

Häll inte stekfett i köksvasken eftersom avloppsrören då sätts igen. Stekfettet 
torkas upp med exempelvis hushållspapper och kastas i soporna.    

DUSCH 
När du har duschat bör du skrapa bort vattnet från väggarna som ett led i det 
dagliga underhållet av din dusch. Rengör duschen med ett milt rengöringsmedel. 
Undvik rengöringsmedel som innehåller grova partiklar, starka syror, ammoniak 
eller klor, eftersom detta kan skada duschen. Du kan ta bort fett och tvål med 
alkaliska rengöringsmedel (pH 10–12). För att avlägsna kalk och rost använder 
du milda sura rengöringsmedel (pH 4–5). 
 
HANDDUKSTORK – TILLVAL  
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar från er handdukstork, 
räcker det för det mesta att torka med ett milt rengöringsmedel som ni 
sedan torkar bort med fuktig trasa. Torrtorka med trasa eller 
frottéhandduk. Tänk på att kromade eller färgade ytor samt ytor av 
metall lätt skadas av syra, stålull och rengöringsmedel med ammoniak 
eller slipmedel. Mer utförliga skötselinstruktioner för ditt kök och badrum 
finner ni i leverantörernas anvisningar.  
 
Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till 
Credentias Kundservice om ni misstänker att det är fel i ditt kök eller 
badrum. Därefter tar ni kontakt med er styrelse direkt.   
 
 

 







Rengör brunnen så här
•	 Lösgör	vattenlåset	från	golvbrunnen	genom	
att	lyfta	i	handtaget.	
•	 Om	vattenlåset	inte	har	ett	handtag	tar	du	tag	
i	vattenlåsets	undre	del.		Böj	den	undre	kanten	
lite	mot	utloppsröret	och	håll	vattenlåset	snett	
när	du	lyfter	ut	det.
•	 Vattenlåset	kan	sitta	hårt	om	det	är	länge	
sedan	det	har	tagits	lös.
•	 Sidoanslutningarnas	flödesledare	kan	också	
tas	lös	för	rengöring.
•	 Rengör	vattenlåset	och	golvbrunnen	noggrant	
och	skölj.	

Efter rengöringen
•	 Kontrollera	att	vattenlåsets	gråa	läpptätning	är	
på	sin	plats	och	fukta	den	t.ex.	med	tvålvatten.
•	 Placera	vattenlåset	i	brunnen	i	rätt	position	och	
tryck	det		ända	till	bottnen.
•	 Tryck	ner	gallret/fyrkantssilen.

Det kan komma lukt ur golvbrunnen
•	 Om	vattenlåset	inte	sitter	fast	ordentligt.
•	 Om	vattenlåsets	tätning	har	tagit	skada.
•	 Om	golvbrunnen	är	smutsig.

Rengöring av silen
•	 Rengör	silen	på	båda	sidorna	och	avlägsna	
material	som	har	fastnat	i	silen	(hårstrån	o.d.)
•	 Rengör	eventuell	ingrodd	smuts	från	silen	av	
rostfritt	stål	genom	att	gnida	lätt.
•	 Kalkfläckar	får	du	bäst	bort	med	ett	svagt	surt	
rengöringsmedel.

Det	är	dags	att	rengöra	golvbrunnen	om	vattnet	
rinner	långsammare	eller	det	kommer	lukt	ur	
brunnen.	Vi	rekommenderar	att	du	rengör	golvb-
runnen	åtminstone	en	gång	per	år.
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Teknisk kundservice
Serres	Oy,	tfn	020	746	4400

Rengöring och underhåll  
av Vieser-golvbrunn

Vattenlås

Lyfthandtag

Grå	läpptätning

Sidoanslutningarnas	
flödesledare



Allmän skötsel 
Purus golvbrunnar tillverkas i plast, rostfritt stål samt 
gjutjärn och Purus golvrännor i rostfritt stål. Hur 
regelbundet rengöringen bör ske beror på hur frekvent 
brunnen används samt vattnets smutshalt.

För att rengöra brunnen måste  vattenlåset avlägsnas 
om det sitter ett sådant i, eventuell kärvhet beror på hur 
länge insatsen suttit orörd. Inled med att spola brunnen 
med varmt vatten, rengör sedan med ett milt bakteriedö-
dande rengöringsmedel tillsammans med en diskborste. 
Skölj slutningen noggrant bort rengöringsmedlet.

Använd inte stålull, kemisk propplösare, kaustiksoda 
eller liknande vid rengöring av våra produkter.

Vattenlås 
De vattenlås som är delbara ska delas, delarna ska 
sedan rengöras seperat och monteras ihop igen.

Har du ett mekaniskt luktstopp NOOD eller ett Ran  
vattenlås så är dessa inte delbara. Här får man hålla isär  
delarna, spola dem under varmt vatten och skrubba 
med diskborste tillsammans med ett milt rengörings-
medel.

Vid återmontering av vattenlåsinsatsen är det viktigt att 
packningen sitter i sitt spår, annars kan avloppslukt sipp-
ra igenom springan. För att underlätta monteringen kan 
man smörja packningen med exempelvis tvållösning.

Rostfria ytor 
Var noga att avlägsna järnhaltiga föremål som exem-
pelvis hårspännen om de finns på den rostfria ytan för 
de kan missfärga och orsaka korrosionsangrepp, det 
innebär inte att det rostfria stålet korroderat. 

Har det uppstått rostbeläggningar på ytan, kan man 
vanligtvis avlägsna dem om man gnider lätt på ytan med 
en fuktat putsduk och ett milt skurpulver. Skölj sedan 
med kallt vatten och torka torrt med en mjuk putsduk.

Badhus
I lokaler med klor- och salthaltigt vatten är miljön aggres-
siv mot rostfritt stål, därför rekommenderar vi att syrafast 
material används. Produkterna skall dagligen spolas av 
med färskvatten samt tömmas på järnhaltiga föremål. 
Vid behov eller minst en gång per månad skall produkten 
rengöras med Scotch-Brite eller motsvarande. Tänk på 
att rengöringen skall ske i plåtens slipriktning.

Gjutjärn
Alla gjutjärnsbrunnar är belagda med epoxy lack in och 
utvändigt. Om lacken nöts av eller skadas på annat sätt 
behöver lackytan återställas för bibehållet korrosions-
skydd.

General maintenance
Purus’ floor gullies are made of plastic, stainless steel, 
cast iron and Purus’ floor channels are made of stainless 
steel. The regularity of cleaning depends on how frequ-
ently the floor gully is used and how dirty the water is. 
 
In order to clean the gully, the water trap, if there is one, 
needs to be removed. It may be hard to remove depen-
ding on how long it has been in place. Begin by rinsing 
the gully with warm water followed by cleaning with a 
mild bactericidal cleaning agent using a washing up 
brush. Finish by carefully rinsing off the cleaning agent. 
Do not use steel wool, chemical drain cleaner, caustic 
soda, bleach, bleach-based cleaning products or similar 
when cleaning any of our products. 
 
Water trap 
The water trap, which can be dismantled, should be 
dismantled. The parts should then be cleaned separately 
and then reassembled. If you have a mechanical NOOD 
no-odour trap or Ran water trap, these cannot be taken 
apart. In this case, gently ease the parts apart as much 
as possible, rinse with warm water and scrub with a 
washing up brush together with a mild cleaning agent.

It is important when reassembling the water trap insert 
that the gasket sits in its groove, as otherwise drain 
odours could seep through the gap. The gasket may 
have to be lubricated with for example a soap solution to 
facilitate installation.

Stainless steel surfaces
Make sure to remove objects containing iron, for ex-
ample hair clips, found on the stainless steel surface as 
they can discolour it and cause corrosion. This does not 
mean that the stainless steel has corroded. 

If rust coatings have appeared on the surface, you can 
usually remove them by rubbing lightly on the surface 
with a damp cloth and a mild scouring powder. Then 
rinse with cold water and dry with a soft cloth.

Swimming pools
In rooms with chlorine-saline water, the environment is 
aggressive to stainless steel, therefore we recommend 
that acid-resistant materials are used. The products 
must be washed daily with fresh water and emptied of 
ferrous objects. If necessary or at least once a month, 
the product must be cleaned with Scotch-Brite or equi-
valent. Keep in mind that the cleaning must take place in 
the grinding direction of the plate.

Cast iron
All cast iron drains are coated in an epoxy coating inside 
and outside. If the coating is worn or damaged in any 
other way, the coated surface needs to be redone to 
keep it protected from corrosion.

Skötselanvisning golvbrunnar och golvrännor 

Maintenance of gullies and stainless steel channels

Pflegeanleitung Bodenabläufe und Bodenrinnen

Vedligeholdelsesanvisning til gulvafløb og gulvrender 

Vedlikeholdsanvisning for gulvsluk og gulvrenner 

Lattiakaivojen ja -kourujen huolto-ohje

Allgemeine Pflege
Purus Bodenabläufe werden aus Kunststoff, Edelstahl 
und Gusseisen gefertigt. Purus Bodenrinnen werden aus 
Edelstahl gefertigt. Wie oft die Reinigung erfolgen muss, 
hängt davon ab, wie oft der Ablauf verwendet wird und wie 
verunreinigt das Wasser ist. Um den Ablauf zu reinigen, muss 
der Siphon entfernt werden, falls ein solcher verbaut ist. 
Wenn der Ablauf lange nicht gereinigt wurde, kann er etwas 
festsitzen. Spülen Sie den Ablauf zunächst mit warmem 
Wasser aus. Reinigen Sie ihn dann mit einer Spülbürste 
und einem antibakteriellen Reinigungsmittel. Spülen Sie im 
Abschluss den Ablauf gründlich frei von Reinigungsmittel. 
Verwenden Sie für die Reinigung unserer Produkte keine 
Stahlwolle, keine chemischen Rohrfreimittel, kein Ätznatron 
oder Ähnliches. 

Siphon 
Die Siphons, die aus Einzelteilen bestehen, müssen zerlegt, 
und die Teile anschließend separat gereinigt werden. Bauen 
Sie alle Teile anschließend wieder zusammen. Falls Sie einen 
mechanischen Geruchsstopp NOOD, oder einen Ran Siphon 
haben, haben diese keine Einzelteile. Diese spülen SIe unter 
warmem Wasser, und reinigen sie mit einer Geschirrspülbür-
ste und einem milden Reinigungsmittel. Wenn der Einsatz 
des Siphons wieder montiert wird, ist es wichtig, dass die 
Dichtung in ihrer Nut sitzt. Andernfalls kann es sein, dass 
Gerüche aus dem Abfluss durch den Schlitz gelangen. Um 
die Montage zu erleichtern, kann man die Dichtung beispi-
elsweise mit einer Seifenlösung schmieren. 

Edelstahlflächen 
Eisenhaltige Gegenstände, wie z.B. Haarspangen müssen 
sorgfältig entfernt werden, falls sich solche auf der Edel-
stahlfläche befinden. Sie können zu Verfärbungen führen und 
Korrosionsangriffe verursachen. Es bedeutet jedoch nicht, 
dass der Edelstahl korrodiert. Wenn Rostbeläge auf der 
Oberfläche entstanden sind, lassen sich diese normalerweise 
entfernen, indem man mit einem angefeuchteten Tuch und 
einem milden Scheuerpulver leicht über die Oberfläche reibt. 
Danach mit kaltem Wasser abspülen und mit einem weichen 
Tuch abtrocknen.

Badehaus
In Räumen mit chlorhaltigem Salzwasser ist die Umgebung 
für Edelstahl aggressiv. Daher empfehlen wir die Verwendung 
von säurefesten Materialien. Die Produkte müssen täglich mit 
frischem Wasser gewaschen und von eisenhaltigen Gegen-
ständen geleert werden. Bei Bedarf, oder mindestens einmal 
im Monat muss das Produkt mit Scotch-Brite, oder einem 
ähnlichen Gerät gereinigt werden. Beachten Sie, dass die 
Reinigung in Schleifrichtung der Platte erfolgen muss.

Gusseisen 
Alle Gusseisenabläufe haben innen und außen eine Epox-
yd-Beschichtung. Wenn der Lack abgenutzt oder auf andere 
Art beschädigt wird, muss die Lackoberfläche erneuert 
werden, um den Korrosionsschutz zu erhalten.

SE EN DE



ALLMÄNT:
Svedbergs möbler består i huvudsak av fukttålig spånskiva, MDF eller 
massivt trä. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika processer som 
skall bibehålla och säkerställa möbelns ytfinish och livslängd under 
lång tid framöver. För att minimera risken att vatten t ex tränger in i 
skarvar bör man ändå torka bort vatten så snart som möjligt med torr 
trasa.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs möbler sker enklast med en fuktig trasa med 
eventuellt lite vanligt rengöringsmedel. Du bör undvika skurmedel 
och andra medel som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. 

TVÄTTSTÄLL - Porslin
Missfärgningar på porslin tar man lättast bort med citron - eller vin-
syra, som man noga sköljer bort efteråt. För kalkavlagringar på pors-
linet kan man använda hushållsättika som värmes till en temperatur 
av 50 °C. Gnid sedan in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa 
behandlingen vid behov.

TVÄTTSTÄLL -Gjutmarmor
För att hålla rent marmor tar man lättast en fuktig trasa och milt ren-
göringsmedel. Om man vill ha en riktig glansig yta kan man använda 
ett fint polermedel och sedan vaxa med ett traditionellt bilvax. Gör du 
detta regelbundet får du en yta som håller sig så gott som ny för en 
lång tid framöver.

SPEGLAR
Rengöring av glaset sker med hjälp av, för badrum och ändamålet 
avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning av ytorna bör ske med frot-
téhanduk eller annat mjukt material. Använd aldrig rengöringsmedel 
som har en slipande effekt eftersom de kan repa glasytorna.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

BADRUMSMÖBLER
Produkt & skötselbeskrivning

BÄNKSKIVOR - Granit
Granit är ett naturmaterial. Det innebär att färg och struktur kan variera i utseende från skiva till skiva. I en del sorter av granit kan det 
finnas små porer, detta är helt naturligt och är inget som försämrar granitskivans kvalitet. Då slipning och bearbetning av varje granitskiva 
är omfattande kan granitskivans storlek avvika något (ett fåtal mm).
Det finns en tumregel för rena och skinande granitskivor: ju fortare Du avlägsnar en fläck, desto enklare är den att få bort. Produkter som 
innehåller fett (t.ex. hudkräm) kan tränga ner i materialet och ge bestående fläckar om de inte avlägsnas omedelbart. Med en mjuk svamp 
eller trasa och lite ljummet vatten gör Du skonsamt och enkelt rent Din granitskiva. Vid hårdare nedsmutsning kan Du ta en gnutta milt 
rengöringsmedel i vattnet, men undvik slipmedel (t.ex. rubbing) då detta kan repa den polerade ytan. Det finns många rengöringsprodukter 
avsedda för granit/sten, glöm ändå inte att läsa instruktionerna noggrant och kontrollera medlets användningsområde innan Du börjar. 
Testa gärna på ett litet område först.

BÄNKSKIVOR - Massiv Ek
Har du valt en massiv träskiva har du valt ett naturligt material som kräver omtanke och underhåll för att behålla sin skönhet under många 
år. En massiv träskiva blir bara vackrare med åren.
Observera att all behandling och allt underhåll skall utföras på torra skivor.
Första tidens behandling av oljade skivor är oerhört väsentlig för att de skall bli lättskötta och snygga för lång tid framöver. Träskivans celler 
behöver mättas med olja för att skivan skall bli formstabil samt motstå fukt och smuts. Lägg på flödigt och arbeta in oljan med trasa. För en 
extra len yta använder du en mjuk slipkloss (extra fin). Glöm inte kanterna. Låt oljan ligga på i 30 minuter. Fördela emellanåt överskottet till 
de delar som suger mycket. Gnugga sedan ytorna torra med en luddfri trasa. 
Den trasa eller svamp du använt kan självantända då oljan oxiderar. Blöt med vatten och slå in lufttätt eller elda under kontrollerade former. 
Upprepa behandlingen minst en gång till första veckan, därefter en gång i veckan i tre veckor. Upprepa efter en månad, tre månader och sex 
månader. Behandla sedan med olja och trasa en eller två gånger om året. Har det kommit smuts ner i träets porer, använder du en mjuk 
slipkloss (extra fin) tillsammans med oljan. Efter en sådan behandling behöver träet ytterligare behandlingar med olja efter en eller två må-
nader. Till en början kommer fibrer i träets yta att resa sig så att ytan känns sträv. Då använder du en mjuk slipkloss (extra fin) och arbetar i 
träets längdriktning när du behandlar ytan med olja. En del starka rengöringsmedel löser olja. Då blir ytan ljus och sträv. Behandla med olja 
omedelbart som beskrivits ovan och försök hitta rengöringsmedel som inte löser oljan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.



YLEISTÄ:
Svedbergs kalusteet koostuvat pääasiassa kosteudenkestävästä 
lastulevystä, MDF:stä tai massiivipuusta. Pintakäsittelyssä on useita 
eri vaiheita, joiden tarkoituksena on säilyttää kalusteen pinnoite ja 
varmistaa tuotteen pitkä elinikä. Vesi tulee kuitenkin pyyhkiä pinnalta 
mahdollisimman nopeasti kuivalla rievulla. Näin minimoidaan esi-
merkiksi veden tunkeutumisriski liitoksiin.

HOITO-OHJEET:
Puhdistukseen tarvitaan kostea riepu ja mahdollisesti hieman mietoa 
puhdistusainetta. Älä käytä hankausjauheita tai muita aineita, joissa 
on hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia.

PESUALTAAT - Posliini
Posliinin tummuneet kohdat on parasta käsitellä sitruuna- tai viini-
hapolla ja huuhtoa happo sen jälkeen huolellisesti pois. Sen sijaan 
posliinin kalkkiläiskiin voi käyttää talousetikkaa, joka lämmitetään 50 
asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää. Anna vaikuttaa. Toista käsittely 
tarvittaessa.

PESUALTAAT - Valumarmori
Valumarmorin puhdistukseen käytetään kosteaa riepua ja mietoa 
puhdistusainetta. Jos pinnasta halutaan todella kiiltävä, sen voi 
kiillottaa hienojakoisella kiillotusaineella ja vahata lopuksi tavallisella 
autovahalla. Kun teet tämän säännöllisesti, pinta säilyy pitkään lähes 
uudenveroisena.

PEILIT
Lasin puhdistus tehdään kylpyhuoneisiin tai vastaaviin tiloihin tarkoi-
tetuilla puhdistustuotteilla. Pintojen kuivaus tehdään froteepyyhkeellä 
tai muilla pehmeillä materiaaleilla. Älä käytä hankausaineita tai muita 
hiovia aineksia sisältäviä aineita sillä ne voivat naarmuttaa lasipintaa.

TASOT - Graniitti
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KYLPYHUONEKALUSTEET
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

Koska graniitti on luonnonmateriaali, voi väri ja struktuuri vaihdella hieman. Osassa graniittia saattaa esiintyä pieniä huokosia, mikä on täy-
sin luonnollista eikä heikennä tason laatua. Graniitin hionta ja käsittely on mittava prosessi, minkä johdosta pieniä kokoeroja saattaa esiintyä.
Periaate puhtaisiin ja kiiltäviin graniittipintoihin on seuraava: mitä nopeammin tahran poistat, sitä yksinkertaisemmin sen saat pois. Tuot-
teet, jotka sisältävät rasvaa (esimerkiksi ihovoide) voivat tunkeutua materiaaliin ja aiheuttaa pysyviä jälkiä, jos niitä ei poisteta välittömästi. 
Puhdistat graniittitasosi helposti pehmeällä sienellä tai liinalla sekä haalealla vedellä. Voimakkaammin likaantuneisiin kohtiin voit käyttää 
mietoa puhdistusainetta, mutta vältä hankaavien aineiden käyttöä, sillä ne naarmuttavat pinnat nopeasti. On olemassa monia graniitille tar-
koitettuja puhdistusaineita. Lue ohjeet aina huolellisesti ja tarkasta aineen käyttökohteet ennen kuin aloitat. Kokeile ensin pienelle alueelle.

TASOT -Massiivitammi
Jos olet hankkinut massiivipuutason, olet valinnut luonnonmateriaalin, joka vaatii huolenpitoa säilyttääkseen kauniin ulkonäkönsä vuosia. 
Massiivinen puutaso vain kaunistuu vuosien mittaan.
Huomioi, että käsittelyt ja hoito tulee tehdä kuiville tasoille.
Öljytyn tason ensimmäinen käsittely on erityisen merkittävä tason huollettavuuden ja tyylikkyyden kannalta tulevaisuudessa. Puutason solut 
tulee kyllästää öljyllä, jotta taso pitää muotonsa ja suojaa kosteudelta ja lialta. Lisää öljyä runsaasti ja työstä sitä rievun avulla. Erityisen si-
leälle pinnalle käytät pehmeää hiomapalaa (extra hieno). Älä unohda reunoja. Anna öljyn vaikuttaa noin 30 minuuttia. Levitä ylijäämää välillä 
niihin osiin, jotka imevät runsaasti. Kuivaa sitten pinnat nukkaamattomalla rievulla. Riepu tai sieni, jota olet käyttänyt, voi syttyä itsestään 
tuleen, sillä öljy hapettuu. Huuhtele se vedellä ja kääri ilmatiiviisti tai polta valvotuissa oloissa.
Toista käsittely vähintään kerran ensimmäisen viikon aikana, sen jälkeen kerran viikossa kolmen viikon ajan. Toista kuukauden kuluttua, 
kolmen kuukauden kuluttu a ja kuuden kuukauden kuluttua. Käsittele sitten öljyllä ja rievulla kerran tai kaksi kertaa vuodessa. Jos puun 
huokosiin on päässyt likaa, käytä pehmeää hiomapalaa (extra hi eno) yhdessä öljyn kanssa. Tällaisen käsittelyn jälkeen puu tarvitsee lisäkä-
sittelyjä öljyllä kuukauden tai kahden kuluttua. Aluksi kuidut puun pinnalla tulevat nousemaan niin, että pinta tuntuu karkealta. Käytä silloin 
pehmeää hiomapalaa (extra hieno) ja työstä puuta pitkittäisesti käsitellessäsi öljyllä. Osa voimakkaista puhdistusaineista irrottaa öljyn. Sillo-
in pinnasta tulee vaalea ja karkea. Käsittele välittömästi öljyllä yllä opastetun mukaisesti ja yritä löytää puhdistusaine, joka ei irrota öljyä.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotossa jälleenmyyjään.



GENERELT:
Svedbergs møbler er i hovedsak produsert av vannfaste sponplater, MDF eller 
massivt tre. Overflaten behandles i en rekke ulike prosesser for å beskytte 
møblenes overflatefinish i mange år fremover. For å minimere faren for at vann 
skal trenge inn i skjøter og lignende, bør man likevel tørke vekk vann så fort 
som mulig med en tørr fille.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med en fuktig fille. Eventuelt 
kan det benyttes litt vanlig rengjøringsmiddel. Bruk av skuremidler og andre 
vaskemidler som inneholder slipemidler, syre eller ammoniakk bør unngås.

SERVANTER  - Porselen
Misfarging på porselen fjernes lettest med sitron- eller vinsyre, som deretter 
skylles vekk med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer på porselen kan fjernes 
med husholdningseddik som varmes opp til 50°C. Gni deretter eddiken mot 
kalkflekken og la det virke en stund. Gjenta behandlingen ved behov.

SERVANTER  - Støpemarmor
For at rengjøre støpemarmor skal du bruke en fuktig klut og mildt rengjørings-
middel. Hvis man vil ha en virkelig glansfull overflate, kan man bruke et fint 
poleringsmiddel etterpå og deretter vokse med tradisjonell bilvoks. Gjør du 
dette regelmessig, får du en overflate som holder seg så godt som ny i lang tid 
fremover.

SPEIL
Rengjøring av glasset anbefales rengjøringsmiddel beregnet på baderom uten 
slipene effekt. Tørk av flatene med frotèhåndkle eller annet mykt matriale. An-
vend aldri rengjøringsmiddel som har slipene effekt ettersom de kan lage riper 
i glassflatene.
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BADEROMSMØBLER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

BENKEPLATE -Granitt
Granitt er et naturprodukt. Det betyr at farge og struktur kan variere i utseende fra plate til plate. I noen sorter granitt kan det finnes små 
porer. Dette er helt naturlig og svekker ikke granittplatens kvalitet. På grunn av at hver granittplate gjennomgår en omfattende slipeprosess 
og bearbeidelse under produksjonen, kan granittplatens størrelse avvike noen få millimeter.
Det finnes en tommelfingerregel for rene og skinnende granittplater: jo fortere Du fjerner en flekk desto enklere er det å få den bort. 
Produkter som inneholder fett (for eksempel hudkremer) kan trenge ned i materialet og gi varige flekker hvis de ikke fjernes umiddelbart. 
Granittplaten gjøres enkelt og skånsomt rent med litt lunkent vann og en myk svamp eller fille. Hvis flekkene er vanskelig å fjerne kan Du 
bruke noen dråper mildt rengjøringsmiddel i vannet, men unngå midler med slipemiddel da dette kan lage riper i den polerte flaten. Det 
finnes mange rengjøringsmidler som er beregnet for granitt og stein, men glem likevel ikke å kontrollere middelets bruksområde samt å 
lese bruksanvisningen på flasken nøye før Du begynner. Prøv gjerne på et lite område først.

BENKEPLATE - Massiv eik
Har du valgt en massiv tre benkeplate har du valgt et naturmateriale som krever omtanke og vedlikehold for at den skal beholde sin skjønn-
het i mange år. En massiv tre benkeplate blir bare vakrere med årene.
Observere at all behandling og alt vedlikehold skal utføres på tørre overflater.
Første tidens behandling av oljede benkeplater er veldig viktif så at de skal være lettstelte og flotte i lang tid. Treplatens celler behøver å 
mettes med olje for at platen skal være formstabil, samtidig som den skal motstå fukt og smuss. Legg på mye, og arbeid inn oljen med klut. 
For en ekstra len overflate bruker du en myk slipekloss ( ekstra fin). Glem ikke kantene. La oljen ligge på i 3 minutter. Fordele overskuddet 
til de delene som suger til seg mye. Gni overflaten tørr med en lofri klut. Kluten eller filla du har bruktr kan selvantende da oljen oksi derer. 
Bløt kluten/filla med vann og legg den i en lufttett pose eller brenn den under kontrollerte forhold. Gjenta behandlingen minst 1 gang til den 
første uken, deretter 1 gang i uk a de første 3 ukene. Gjenta etter 1 måned, 3 måneder og 6 måneder. Behandles siden med olje og klut en 
eller to ganger om året. Har det kommet smuss ned i treets porer, bruker du en myk slipekloss (ekstra fin) tilsammen med oljen. Etter den-
ne behandligen behöver treet ytterligere behnadlinger med olje etter en eller to måneder. Til en begynnelse kommer fibrene i overflaten på 
treet til å reise seg, da kjennes overflate litt ru. Bruk en myk slipekloss (ekstra fin) og arbeid i treets lengderetning når du behandler over-
flaten med olje . En del sterke rengjøringsmidler løser olje. Da blir overflaten lys og ru. Behandles umiddelbart med olje, som det beskrives 
ovenfor, og forsøk å finne rengjøringsmiddel som ikke løser oljen.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved kontakt med forhandleren.



ALMENT:
Svedbergs møbler består hovedsaligt af fugtbestandig spånplade, 
MDF eller træ. Overfladebehandlingen sker ved et antal forskellige 
processer for at bibeholde og sikre møblets finish og levetid i lang 
tid fremover. For at minimere risikoen for, at der skal trænge vand 
ind i samlingerne, bør man fjerne vand på møblet med en tør klud så 
hurtigt som muligt.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs møbler sker lettest med en fugtig klud, 
eventuelt med lidt almindeligt rengøringsmiddel tilsat. Du bør undgå 
skuremiddel og andre midler som indeholder slibemiddel, syre eller 
ammoniak.

HÅNDVASKE  - Porcelæn
Misfarvninger på porcelæn fjernes lettest med citron- eller vinsyre, 
der efter kort virketid skylles bort med rent vand. Til kalkaflejringer 
på porcelæn kan man anvende husholdningseddike som opvarmes til 
50* C. Eddiken gnides på kalkaflejringen og skal virke et stykke tid. 
Gentag behandlingen efter behov.

HÅNDVASKE  - Støpt marmor
Rengøring af marmor sker lettest med en fugtig klud og et mildt 
rengøringsmiddel. Hvis man ønsker et meget blankt udseende, kan 
man anvende et fint polermiddel og derefter vokse med almindelig 
bilvoks. Hvis dette gøres regelmæssigt får man en overflade, som 
holder sig som ny i lang tid fremover.

SPEJLE
Rengøring af glasset sker med de rengøringsmidler der er beregnet 
til det. Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhåndklæde eller 
lignende. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibende effekt, da de 
kan ridse overfladen.
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BADERUMSMØBLER
Produkt- og plejebeskrivelse

BORDPLADE
Granit
Granit er et naturmateriale. Det betyder, at farve og struktur kan variere fra bordplade til bordplade. I en del granit kan der forekomme små 
porer, det er helt naturligt og forringer ikke kvaliteten. Slibning og bearbejdning gør at størrelserne på bordpladerne kan variere.
Der er en tommelfingerregel for granitbordplader: jo hurtigere man fjerner en plet, jo bedre. Produkter som indeholder fedt (f.eks. hudcre-
me) kan trænge ned i materialet og give bestående pletter, hvis de ikke fjernes med det samme. Med en blød svamp elle klud og lidt lunkent 
vand gør man bedst granitbordpladen rent. Ved behov kan man bruge mildt rengøringsmiddel i vandet, men undgå slibemiddel, da det kan 
ridse overfladen. Der er mange rengøringsprodukter, der er afset til granit/sten; læs altid instruktionerne nøje inden brug. Prøv gerne på en 
lille del af bordpladen først.

Massiv eg
Har du valgt en massiv træplade, har du valgt et naturligt materiale, som kræver omtanke og vedligeholdelse for beholde sin skønhed i 
mange år. En massiv træplade bliver smukkere med alderen.
Observer at al behandling og al vedligeholdelse skal gøres på tørre bordplader.
Den første tids behandling af olierede bordplader er meget vigtig for at de skal blive flotte og nemme at holde. Træpladens celler behøver 
mættes med olie for at bordpladen skal blive formstabil samt modstå fugt og snavs. Hæld meget olie på og gnid med en klud. For ekstra fin 
overflade kan man anvende en blød slibeklods (ekstra fin). Glem ikke kanterne. Lad olien virke i 30 minutter. Fordel med jævne mellemrum 
overskuddet til de dele, som suger meget. Gnid derefter overfladen og kanterne tørre med en fnugfri klud. Den klud eller svamp, som du har 
brugt, kan selvantænde, når olien oxiderer. Læg den i blød og derefter i en lufttæt opbevaring. Kan også brandes under kontrollerede former. 
Gentag behandlingen mindst en gang til den første uge, derefter en gang i ugen i tre uger. Gentag efter en måned, tre måneder og seks 
måneder. Behandl derefter med olie og klud en eller to gange om året. Er der kommet snavs ned i træets porer, anvender du en blød slibe-
klods (ekstra fin) sammen med olien. Efter en sådan behandling behøver træet yderligere behandlinger med olie efter en eller to måneder. I 
begyndelsen kommer fibrer i træets overflade rejse sig, så at overfladen føles ru. Da kan du bruge en blød slibeklods (ekstra fin) og arbejde 
i træets længderetning, når du behandler overfladen med olie. En del stærke rengøringsmiddel opløser olie. Så bliver overfladen lys og ru. 
Behandl med olie med det samme som beskrevet ovenfor, og forsøg find rengøringsmiddel, som ikke opløser olie.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes denne kode venligst oplyst.



ALLMÄNT:
Svedbergs duschar består i huvudsak av epoxylacke-
rade / naturanodiserade aluminiumprofiler och härdat 
säkerhetsglas. Vid ytbehandlingen sker ett antal olika 
processer som skall bibehålla och säkerställa mö-
belns ytfinish och livslängd under lång tid framöver.

SKÖTSELRÅD:
Rengöring av Svedbergs duschar sker enklast med en 
fuktig trasa med eventuellt lite vanligt rengöringsme-
del. Du bör undvika skurmedel och andra medel som 
innehåller slipmedel, syror eller ammoniak. 
Missfärg-ningar tar man lättast bort med citron - 
eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För 
kalkavlag-ringar kan man använda hushållsättika 
som värmes till en temperatur av 50 °C. Gnid sedan 
in ättikan mot kalkfläcken och låt verka. Upprepa 
behandlingen vid behov. Rengöring av
duschglasen sker med hjälp av, för badrum och 
ändamålet avsedda rengöringsprodukter. Avtorkning 
av ytorna bör ske med frottéhanduk eller annat mjukt 
material.

GLAS MED SCREENTRYCK: Glaset ska alltid 
monteras med screentryckets sida vänt ut från 
duschutrymmet. Rengör utsidan endast med ljummet 
vatten och ett milt diskmedel. Använd ej produkter 
som bildar en skyddshinna på glaset. Dessa medel 
kan göra att screentrycket upplevs som flammigt och 
att det bildas rinn mönster i hinnan.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig 
produkt kod, var god och ange den vid kontakt med 
återförsäljare.
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DUSCHAR
Produkt & skötselbeskrivning



GENERELT:
Svedbergs dusjer består i hovedsak av epoxylakkerte / 
naturanodiserte aluminiumsprofiler og herdet sikker-
hetsglass. Under overflatebehandlingen skjer et antall 
ulike prosesser som skal bibeholde og sikre møblenes 
overflatefinish og livslengde i mange år fremover.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Rengjøring av Svedbergs møbler gjøres enklest med 
en fuktig fille. Eventuelt kan det benyttes litt vanlig 
rengjøringsmiddel. Unngå bruk av skuremidler og 
andre vaskemidler som inneholder slipemidler, syre 
eller ammoniakk. Misfarging fjerner man lettest med 
sitron- eller vinsyre, som deretter skylles nøye vekk 
med rikelig mengder vann. Kalkavleiringer kan fjernes 
med husholdningseddik som varmes opp til 50 °C. 
Gni deretter eddiken mot kalkflekken og la det virke 
en stund. Gjenta behandlingen ved behov. Rengjøring 
av glassflatene i dusjen kan gjøres ved hjelp av ren-
gjøringsmidler som er beregnet for bruk i baderom 
eller lignende. Flatene tørkes av med et frotehåndkle 
eller andre myke tekstiler.

GLASS MED SCREENTRYKK: Glasset skal alltid 
monteres med screentrykkets side vendt ut fra 
dusjkabinettet. Rengjør utsiden bare med lunkent 
vann og et mildt oppvaskmiddel. Bruk ikke produkter 
som danner en beskyttende hinne på glasset. Disse 
midlene kan gjøre at screentrykket oppleves som 
flammete og at det dannes rennemønstre i hinnen.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode 
bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved 
kontakt med forhandleren.
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DUSJER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning



ALMENT:
Svedbergs brusere består hovedsageligt af epoxylake-
rede/ naturanodiserede aluminiumsprofiler og hærdet 
sikkerhedsglas. Overfladebehandlingen sker ved et 
antal forskellige processer for at bibeholde og sikre 
møblets overflade og levetid lang tid fremover.

RÅD OM PLEJE:
Rengøring af Svedbergs brusere sker lettest med 
en fugtig klud med eventuelt med lidt almindeligt 
rengøringsmiddel. Du bør undgå skuremiddel og 
andre midler som indeholder slipemiddel, syre el-
ler ammoniak. Misfarvninger fjernes lettest med 
citron- eller vinsyre, og husk at skylle omhyggeligt 
efter med rent vand. Til kalkaflejringer kan man 
anvende husholdningseddike som opvarmes til ca. 
50*C. Eddiken gnides derefter ind på kalkflagerne og 
skal sidde et stykke tid. Gentag behandlingen efter 
behov. Rengøring af bruseglasset sker ved hjælp af 
rengøringsmidler beregnet til glas på badeværelser. 
Aftørring af overfladerne bør ske med et frottéhånd-
klæde eller en blød klud.

GLAS MED SILKETRYK: Glasset skal altid monteres 
med silketrykket på ydersiden af brusekabinen. 
Rengør kun ydersiden med lunkent vand og et mildt 
opvaskemiddel. Brug ikke produkter, som danner en 
beskyttelsesfilm på glasset. Disse midler kan bevirke, 
at silketrykket opleves som flammende, og at der 
dannes løbemønstre i filmen.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret 
produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.
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BRUSER
Produkt- og plejebeskrivelse



YLEISTÄ:
Svedbergs suihkut valmistetaan pääasiassa epoksila-
katuista / luonnonanodisoiduista alumiiniprofiileista ja 
karkaistusta turvalasista. Pintakäsittely koostuu use-
asta eri prosessista, joiden tarkoituksena on säilyttää 
kalusteen pinnoite ja varmistaa tuotteen pitkä elinikä.

HOITO-OHJEET:
Svedbergs suihkujen puhdistus on helppoa. Tarvitset 
vain kostean rievun ja mahdollisesti vähän tavallista 
puhdistusainetta. Älä käytä hankausaineita, muita 
hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkia sisältäviä 
aineita. Värjäymät on suositeltavaa poistaa tensidejä 
ja sitruunahappoa sisältävällä puhdistusaineella, joka 
huuhdellaan lopuksi huolellisesti pois. Kalkkiläiskät 
on helpoin poistaa talousetikalla, joka lämmitetään 
50-asteiseksi. Hankaa sillä kalkkiläiskää ja anna vaik-
uttaa. Toista käsittely tarvittaessa. Suihkun lasiseinät
puhdistetaan kylpyhuoneeseen tarkoitetulla tai muul-
la tarkoitukseen soveltuvalla puhdistustuotteella. Pin-
nat kuivataan froteepyyhkeellä tai muulla pehmeällä
materiaalilla.

SILKKIPAINETTU LASI: Lasi tulee aina asentaa 
painettu kuvio ulospäin suihkutilasta. Puhdista 
ulkopuoli haalealla vedellä ja miedolla tiskiaineella. 
Älä käytä tuotteita, jotka tekevät lasin pintaan 
suojakalvon, sillä sellainen puhdistusaine saattaa 
tehdä silkkipainetusta kuviosta läikikkään ja kalvo 
saattaa aiheuttaa ajansaatossa lasissa olevan kuvion 
haalistumista.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuo-
tekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhtey-
denotossa jälleenmyyjään.
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SUIHKUT
Tuotekuvaus ja hoito-ohje



ALLMÄNT:
Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad 
eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska 
hållas fräsch är det viktigt med regelbunden rengö-
ring. För att bevara finishen på handdukstorken ska 
du tänka på några små regler.

SKÖTSELRÅD:
För att ta bort smuts, kalkfläckar och avlagringar, 
räcker det för det mesta med en blandning av ett 
tvålliknande medel och vatten, som du sedan sköljer 
bort med rent vatten. Torrtorka med trasa eller frot-
téhandduk. Kromade, färgade, eller metallytor skadas 
lätt av syra, stålull och rengöringsmedel med ammo-
niak eller slipmedel.

OBS! 
•     I dom fall Ni kommer att använda Svedbergs 

elpatron, ber vi er vänligen titta på elpatronens 
monteringsanvisning, innan montaget av hand-
dukstorken påbörjas!

•     Handdukselementet är avsett att kopplas till ett 
slutet värmesystem, ej VVC-system (färskvatten-
system).

•     Vid inkoppling på befintligt vämesystem får det 
primära, eller sekundära, vattentrycket ej översti-
ga 7 bar.

•     Klättra ej på handdukselementet.
•     Varning! För att undgå skador på små barn, bör 

denna handdukstork placeras på väggen med 
minst 600mm avstånd mellan golv och lägsta röret 
utav handdukstorken.

•     Personer med begränsad fysisk eller mental 
förmåga (inklusive barn) får inte använda appara-
ten utan instruktioner om hur den används på ett 
säkert sätt.

•     Eftersom värmen fördelas med självcirkulation 
kan de två nedersta rören hålla en lägre tempera-
tur än resten av handdukstorken.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

HANDDUKSTORKAR
Produkt & skötselbeskrivning

OBS! 
Borra aldrig hål i väggen utan att först ha kontrol-
lerat måtten på det aktuella exemplaret. Svedbergs 
fritar sig allt ansvar om förborrning skett utan att 
ha följt monteringsanvisningen. Tänk på att när NI 
penetrerar en fuktspärr bör erfoderlig tätningsmas-
sa användas. Beroende av vägg/golvmaterial, skall 
metoden för vägg/golvmontering anpassas (Ev. för-
borrning, plugg etc.). Tala med Er återförsäljare.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig pro-
dukt kod, var god och ange den vid kontakt med åter-
försäljare.



GENERELT:
Svedbergs håndkletørker består av pulverlakkert og 
forkrommet stål. For å holde håndkletørkeren i godt 
skikk, er det viktig at den rengjøres regelmessig. For 
å bevare håndkletørkerens finish bør du merke deg 
noen enkle regler.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Urenheter, kalkflekker og avleiringer fjernes enkelt 
og greit med mildt vaskemiddel og vann som deretter 
skylles av med rent vann. Tørk av med en myk fille 
eller et frotehåndkle. Forkrommede, malte eller rene 
metallflater skades lett av syre, stålull og rengjørings-
midler som inneholder amoniakk eller slipemidler.

OBS! 
•     I de tilfellene du kommer til å benytte Svedbergs 

elpatron, ber vi deg om å lese nøye elpatronens 
monteringsanvisning.

•     Håndkletørkeren er beregnet på å kobles til et 
lukket varmesystem, ikke på Forbruksvann(varmt-
vannsbereder)

•     Ved tilkobling på vannbåret system får det 
primære eller sekundære vanntrykket ikke over-
stige 7 bar.

•     Håndkletørkeren må ikke klatres i.
•     Advarsel: For å unngå skader på små barn, bør 

håndkletørkeren monteres på veggen slik at 
avstanden mellom det laveste røret på håndkletør-
keren og gulvet er minst 60 centimeter.

•     Personer med mangelfulle fysiske eller mentale 
evner (inklusive barn), må ikke bruke apparatet 
uten instruksjon om hvordan det skal anvendes på 
en sikker måte.

•     Iom at varmen fordeles gjennom sirkulasjon kan 
de to nederste rørene holde en lavere temperatur 
enn resten av håndkletørkeren.
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HÅNDKLETØRKER
Produkt- og vedlikeholdsveiledning

OBS! 
Kontroller alltid målene på det aktuelle eksemplaret 
før du borer hull i veggen. Svedbergs fritar seg alt 
ansvar om det er boret uten å ha fulgt monteringsin-
struksjonen. Husk at når du penetrerer en fuktsperre 
bør det anvendes riktig tetningsmasse. Fremgangs-
måten for montering på vegg/gulv (borring av hull, 
bruk av festeplugger etc.), må tilpasses vegg- eller 
gulvmaterialet. Kontakt din forhandler for nærmere 
opplysninger.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode 
bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved 
kontakt med forhandleren.



ALMENT:
Svedbergs håndklædetørrere består af pulverlake-
ret eller kromateret stål. For at håndklædetørreren 
skal holde sig pæn er det vigtigt med regelmæssig 
rengøring.

RÅD OM PLEJE:
For at bevare overfladen er der nogle få regler man 
bør følge. Snavs og kalkaflejringer kan ofte fjernes 
med et almindeligt rengøringsmiddel, rent vand og 
aftørring med en ren blød klud eller et frottehånd-
klæde. Kromaterede og farvede metaldele kan let 
blive skadet af syre, ståluld og rengøringsmidler med 
amoniak eller slipemiddel.

OBS! 
•     Hvis De anvender Svedbergs el-patron, bør el-pa-

tronens brugsanvisning gennemlæses, inden 
montering af håndklædetørren påbegyndes.

•     Håndklædetørreren er kun beregnet til et lukket 
varmesystem.

•     Ved tilkobling til eksisterende anlæg må det 
primære, eller sekundære vandtryk ikke overstige 
7 bar.

•     Man må ikke klatre på håndklædetørreren.
•     Advarsel. For at undgå at små børn kommer til 

skade, bør denne håndklædetørrer placeres på 
væggen, således at afstanden fra gulv til nederste 
rør er mindst 60 cm.

•     Personer med begrænsede fysiske eller menta-
le evner (inklusiv børn) må ikke bruge apparatet 
uden instruktion om, hvordan det bruges på en 
sikker måde. 

•     Eftersom varmen fordeles med selvcirkulation kan 
de to nederste rør have en lavere temperatur end 
resten af håndklædetørren.
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HÅNDKLÆDETØRRERE
Produkt- og plejebeskrivelse

OBS!
Bore aldrig hul i væggen uden at have kontrolleret 
målen på det aktuelle eksemplar. Svedbergs fralæg-
ger sig al ansvar hvis forboring er gjort uden at have 
fulgt anvisningen. Husk på, at når men gennembry-
der en fugtspærre, skal nødvendig tætningsmasse 
anvendes. Afhængig af væg/gulvmaterialet skal 
metoden til væg/gulvmontering tilpasses denne (evt. 
forboring, rawplugs el. lign.). Hvis du er i tvivl, så 
henvend dig til din forhandler.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret pro-
duktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.



YLEISTÄ:
Svedbergs kuivauspatteri koostuu jauhemaalatusta tai 
kromatusta teräksestä. Sen säännöllinen puhdistus 
on tärkeää. Säilyttääksesi pinnan hyvänä, ota huo-
mioon seuraavat asiat.

HOITO-OHJEET:
Lika, kalkki ja kerrostumat on yleensä helpoin poistaa 
saippualla ja vedellä. Huuhtele puhtaaksi ja kuivaa 
rievulla tai froteepyyhkeellä. Kromatuille, värjätyille tai 
metallipinnoille ei tule käyttää hankausaineita, mui-
ta hiovia aineita, happoja tai ammoniakkia sisältäviä 
aineita.

HUOM! 
•     Jos aiotte käyttää Svedbergsin sähkövastusta, 

pyydämme teitä tutustumaan sen asennusohje-
eseen ennenkuin aloitatte kuivauspatterin asen-
nuksen.

•     Kuivauspatterin saa liittää vain suljettuun lämmi-
tysjärjestelmään, ei käyttöveteen!

•     Kun patteri yhdistetään lämmitysjärjestelmään, ei 
vedenpaine saa ylittää 7 baaria.

•    Kuivauspatteriin ei saa kiivetä.
•     Varoitus! Välttääksesi pieniä lapsia satuttamasta 

itseään, etäisyys lattian ja pyyhekuivaimen alim-
man putken välillä tulee olla vähintään 600 mm.

•     Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden 
sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysi-
set, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai 
kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käytt-
ämästä laitetta turvallisesti, ellei heidän turval-
lisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole 
opastanut heille laitteen käyttöä. Lapsia pitäisi 
valvoa, jotteivät he leiki laitteella.

•     Koska lämpö jakautuu itsekierrossa, voi kahdessa 
alimmassa putkessa olla matalampi lämpötila 
kuin muussa kuivaimessa.
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PYYHEKUIVAIMET
Tuotekuvaus ja hoito-ohje

HUOM! 
Älä poraa seinää ennen kuin olet tarkastanut mitat 
omasta tuotteestasi. Svedbergs vapauttaa itsensä 
kaikesta vastuusta, jos esiporaus on tehty noudatta-
matta asennusohjetta. Jos etulevyn pinnan kosteuss-
uojaus rikotaan, on kohta tiivistettävä tarvittavalla 
massalla. Kiinnitykseen käytettävät kiinnikkeet ja 
menetelmät vaihtelevat seinä - /lattiamateriaalista 
riippuen (poraus, tulpat ym.). Lisätietoja saatte jälle-
enmyyjältänne.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuo-
tekoodilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa 
yhteydenotossa jälleenmyyjään.



ALLMÄNT:
En fördel med våra badkar av akryl är att de är tåliga 
och lättstädade. En annan fördel med materialet är att 
det är extremt formbart. Det innebär att vi kan erbjuda 
en mängd spännande varianter, såväl hörnbadkar som 
kvadratiska. 

SKÖTSELRÅD:
Observera att badkaret ej skall vara kontinuerligt vatten-
fyllt utan tömmes på vatten efter varje bad, varför ingen 
kemikaliebehandling av vattnet behövs.

För att hålla ditt badkar fräscht i många år gör du så här:
•  Varje gång efter användning måste badet sköljas med 

rent vatten eller vatten och flytande rengöringsmedel 
(utan alkohol och ammoniak) för att inte skada ytan. 
Detta bör ske omedelbart efter användning när bad-
karsytan fortfarande är varm. På så sätt kan lager av 
olöslig tvål, fett- och smutsavlagringar som annars 
skulle härda på ytan avlägsnas lättare.

•  I områden med hårt vatten bildas kalkavlagringar. För 
att ta bort kalkavlagringar, rengör badet efter använd-
ning med en mjuk svamp och flytande diskmedel i 
varmt vatten, skölj ordentligt med kallt vatten.

•  Vid behov rensas bottenventil från eventuella förore-
ningar.

BADKARETS MASSAGESYSTEM.
För att ge ditt massagebadkar en grundlig rengöring 
använder du en specialanpassad rengöringsvätska (finns 
hos din återförsäljare). Fyll badkaret med vatten så det 
täcker samtliga munstycken. Tillsätt rengöringsmedlet 
(viktigt: dosera enligt anvisningarna). Starta systemet och 
låt det gå i tio minuter. Töm därefter karet och upprepa 
proceduren med enbart vatten.

PRODUKTKOD:
Svedbergs produkter märks med en 4 - siffrig produkt 
kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp Tel: 0321 - 53 30 00, Fax: 0321 - 53 30 50 www.svedbergs.se, info@svedbergs.se

BADKAR AV AKRYL
Produkt & skötselbeskrivning



GENERELT:
Én fordel med badekarene av akryl er at de er slites-
terke og lettstelte. En annen fordel med materialet er 
at det er ekstremt formbart. Det innebærer at vi kan 
tilby mange spennende varianter, så vel hjørnebade-
kar som kvadratiske.

VEDLIKEHOLDSRÅD:
Opserver att badekaret ikke skal være kontinuer-
lig fyllt med vann, men tømmes for vann etter hvert 
bad,derfor behøves det ingen kjemikaljebehandling av 
vannet.

For å holde ditt badekar pent i mange år følg disse 
råd:
• Etter hvert bruk må hele badekaret skylles med 

rent vann eller vann med flytende rengjøringsmid-
del (uten alkohol eller ammoniakk) som ikke ska-
der overflaten. Dette bør gjøres med det samme 
etter bruk når badekaroverflaten fortsatt er varm. 
På så sett kan uløselig såpe og fett som kan sette 
seg fast på overflaten lettere fjernes.

• I områder med hardt vann kan det bli kalkavlag-
ringer. For å ta bort disse, rengjøres badekaret 
etter bruk med en myk svamp og flytende oppvask-
middel i varmt, skyll ordentlig med kalt vann.

• Ved behov renses bunnventilen for eventuell fo-
rurensning.

BADEKARETS MASSASJESYSTEM.
Når du skal gi massasjebadekaret en grundig ren-
gjøring, bruker du en spesialtilpasset rengjørings-
væske (finnes hos din forhandler). Fyll badekaret 
med vann slik at det dekker samtlige dyser. Tilsett 
rengjøringsmiddelet (viktig: dosér ifølge anvisningen). 
Start systemet og la det gå i ti minutter. Tøm deretter 
karet og gjenta prosedyren med bare vann.

PRODUKTMERKNING:
Svedbergs produkter merkes med en produktkode 
bestående av fire siffer. Vær vennlig å angi denne ved 
kontakt med forhandleren.
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BADEKAR AV AKRYL
Produkt- og vedlikeholdsveiledning



ALMENT:
En fordel ved vores badekar af akryl er, at de er 
slidstærke og lette at rengøre. En anden fordel ved 
materialet er, at det er ekstremt formbart. Det bety-
der, at vi kan tilbyde en lang række spændende vari-
anter, såvel hjørnebadekar som kvadratiske.

RÅD OM PLEJE:
Karret skal ikke være konstant fyldt, men tømmes og 
fyldes fra gang til gang, Derfor skal der ikke bruges 
vandrensende kemikalier.

For at holde dit kar pænt i mange år skal du gøre 
følgende.
•  Efter brug bør karret skylles med rent vand eller 

vand og flydende rengøringsmiddel (uden alkohol 
og ammoniak) for ikke at skade overfladen. Det 
bedste resultat opnås hvis rengøringen sker direk-
te efter brug, mens badekarsoverfladen stadig er 
varm. På den måde kan sæberester, fedt og snavs, 
som ellers skulle hærde på overfladen, nemmere 
fjernes.

•  I områder med hårdt vand skabes kalkaflejringer. 
For at fjerne dem bør karret rengøres efter brug 
med en blød svamp og flydende opvaskemiddel i 
varmt vand. Skyl efter med koldt vand.

•  Bundventilen rengøres efter behov.

BADEKARRETS MASSAGESYSTEM.
Når dit massagebadekar skal have en grundig 
rengøring, bruger du en specialtilpasset rengørings-
væske (fås hos din forhandler). Fyld badekarret 
med vand, så det dækker samtlige dyser. Tilsæt 
rengøringsmidlet (vigtigt: dosér efter anvisningerne). 
Start systemet og lad det køre i ti minutter. Tøm deref-
ter karret og gentag proceduren med rent vand.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter er mærket med en 4-cifret 
produktkode. Ved henvendelse til forhandleren bedes 
denne kode venligst oplyst.
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BADEKAR AF AKRYL
Produkt- og plejebeskrivelse



YLEISTÄ:
Yksi akryyliammeidemme hyvistä puolista on, että ne 
ovat kestäviä ja helposti puhdistettavia. Materiaali on 
myös erittäin muotoutuvaa. Sen ansiosta voimme tarjota 
paljon erilaisia malleja, niin kulma-ammeita kuin myös 
suorakulmaisia ammeita.

HOITO-OHJEET:
Huomaa, että ammeessa ei saa olla jatkuvasti vettä, vaan 
se tyhjennetään jokaisen kylvyn jälkeen, eli
minkäänlaista veden kemikaalikäsittelyä ei tarvita.

Noudata seuraavia ohjeita, niin pidät ammeesi hyvässä 
kunnossa useita vuosia.
•  Amme täytyy huuhdella joka käytön jälkeen puhtaalla 

vedellä tai vedellä ja nestemäisellä puhdistusaineella 
(ilman alkoholia ja ammoniakkia) ettei pinta vahingoi-
tu. Tästä tulee huolehtia välittömästi käytön jälkeen, 
kun ammeen pinta on vielä lämmin. Näin voidaan hel-
pommin irrottaa liukenemattomat saippua-, rasva- ja 
likajäämät, jotka muuten kovettuvat ammeen pintaan.

•  Alueilla, joissa vesi on kovaa, muodostuu kalkkijää-
miä. Ne poistetaan kylvyn jälkeen pehmeällä sienel-
lä ja lämpimään veteen sekoitetulla nestemäisellä 
tiskiaineella. Huuhtele lopuksi huolellisesti kylmällä 
vedellä.

•  Pohjaventtiili puhdistetaan tarpeen mukaan mahdolli-
sesta liasta.

KYLPYAMMEEN PORELAITTEISTO.
Porelaitteistolla varustettu kylpyamme puhdistetaan 
perusteellisesti erikoispuhdistusaineella (saatavana 
jälleenmyyjältä). Täytä ammeeseen niin paljon vettä, että 
se peittää kaikki suuttimet. Lisää veteen puhdistusainet-
ta (noudata annosteluohjeita!). Käynnistä porelaitteisto 
ja anna sen käydä 10 minuutin ajan. Tyhjennä amme ja 
toista käsittely pelkällä vedellä.

TUOTEKOODI:
Svedbergs tuotteet merkitään 4-numeroisella tuotekoo-
dilla. Koodi on tarpeellinen mahdollisessa yhteydenotos-
sa jälleenmyyjään.
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KYLPYAMMEET AKRYYLISTA
Tuotekuvaus ja hoito-ohje



    

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Blandare & avstängning av vatten  

TRYCK & TEMPERATUR 
I bostadens badrum och kök finns blandare där varm- och kallvatten blandas i en 
kran. Vattentrycket i blandarna är begränsat till ett visst antal liter per minut för 
att undvika onödig vattenåtgång. I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa 
ledningsdragningar, varför det kan dröja en stund innan vattnet uppnår önskad 
temperatur. Av säkerhetsskäl har varmvattnet en inställd maxtemperatur. 
 
RENGÖRING 
Förkromade ytor rengörs regelbundet och lättast med flytande rengöringsmedel 
eller tvållösning. Kalkfläckar kan avlägsnas med utspädd hushållsättika som 
torkas bort med en fuktig trasa. För att undvika repor på förkromade ytor, använd 
aldrig skurmedel, stålull eller rengöringsmedel med polerfunktion. Undvik även 
sura och alkoholhaltiga rengöringsmedel. 

AVSTÄNGNING AV VATTEN 
Om bostaden råkar ut för ett vattenläckage ska ni omgående stänga av vattnet! 
Detsamma gäller när arbete utförs på blandare eller andra vattenanslutningar. 
Huvudavstängningsventiler för hela trapphuset finns i undercentralen. För er 
bostad finns det även separata avstängningsventiler för vatten, placerade i 
fördelarskåp i badrum. 

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentia 
Kundservice om ni misstänker att det är fel på en blandare eller råkar ut för 
läckage. Därefter kontaktar ni er styrelse direkt 







    

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Elektricitet & jordfelsbrytare 

EL-CENTRALSKÅP 
Varje lägenhet har ett el-centralskåp där all el kommer in i bostaden, från skåpet 
leds sedan elen ut i er lägenhet.  
 
Huvudsäkringen för er lägenhet sitter i el-centralskåpet beläget i trapphuset. 
Varje lägenhets el-centralskåp är även avsäkrad i husets centrala el-rum. Detta 
innebär att huvudsäkringen i husets el-rum i vissa fall kan lösa ut före den 
enskilda lägenhetens huvudsäkring. För att åter få ström måste båda 
huvudsäkringarna vara tillslagna.  

I bostadens el-centralskåp finns även automatsäkringar, grupperade efter 
funktion och placering. Observera att automatsäkringarna ersätter den äldre 
typen av säkringar som skruvades fast. När automatsäkringen är tillslagen pekar 
brytaren uppåt, om säkringen löser ut pekar brytaren neråt. Säkringen behöver 
inte bytas utan återställs genom att trycka upp brytaren igen. Exakt var varje 
säkring är kopplad framgår av ett schema som finns på insidan av luckan till     
el-centralskåpet. Om en automatsäkring löser ut ska ni ta reda på orsaken innan 
säkringen slås på igen.  

ELMÄTARE 
Elmätare är placerade i husets el-central eller el-nisch. Kontakta ansvarig i 
föreningen om ni önskar läsa av er mätarställning eller få tillträde till husets 
huvudsäkringar. Er elleverantör fjärravläser er elförbrukning.  
 

ELUTTAG & BELYSNING 

El och belysning i er bostad installeras av en behörig elektriker. Alla rum tänds 
och släcks med en strömbrytare som sitter på väggen vid/i rummet. 
Belysningsarmaturer i badrum och klädkammare ingår i er bostad. I övriga rum 
finns uttag där man själv får sätta upp belysning.  

Strömbrytare och eluttag bör regelbundet kontrolleras så att dessa är hela. En 
spräckt strömbrytare eller ett spräckt eluttag kan betyda direkt livsfara. Alla 
eluttag är jordade, använd därför alltid godkända jordade elkontakter. 
Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till 
jordade uttag. Apparaterna är då märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat FI-
märke. 

De flesta eluttagen har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, 
exempelvis spisen, utnyttjas tre faser.  
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ELARBETEN I HEMMET 
Elarbeten ska alltid utföras av en auktoriserad elektriker, både ur 
säkerhets- och försäkringssynpunkt. Tips om elsäkerhet i hemmet finns 
att hämta hos Elsäkerhetsverket (www.elsakerhetsverket.se). 

 
JORDFELSBRYTARE 
I elcentralskåpet finns en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen 
om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat. Samtliga eluttag, inklusive kyl 
och frys, är anslutna till jordfelsbrytaren och petsäkra för att öka säkerheten. 
Använd därför alltid godkända jordade el-kontakter i uttagen.  

Jordfelsbrytaren har en testknapp som används för att kontrollera om 
jordfelsbrytaren fungerar som den ska. När knappen trycks in ska 
jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontrollen. Kontrollen 
bör göras med högst sex månaders intervall.  

Följande åtgärder rekommenderas när jordfelsbrytaren löser ut: 
 

1. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge”. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig 
störning som var övergående.  

2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans 
i bostaden. Slå då av alla automatsäkringar i el-centralskåpet. 

3. Sätt jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Om jordfelsbrytaren löser ut innan några 
automatsäkringar återställts finns felet i elcentralskåpet, kontakta Credentias 
Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter 
garantitidens utgång). Annars gå vidare till nästa punkt. 

4. Återställ nu en automatsäkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet 
är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes till nätet sist i ordningen.  

5. Dra ut alla stickproppsanslutna apparater inklusive alla lamputtagsansluta 
apparater som hör till denna grupp.  

6. Sätt därefter jordfelsbrytaren i ”till-läge” igen. Löser jordfelsbrytaren ut 
omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. kontakta Credentias 
Kundservice (under garantitiden) eller en behörig elektriker direkt (efter 
garantitidens utgång).  Annars gå vidare till nästa punkt. 

7. Anslut en apparat i sänder till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är 
sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person 
undersöka och reparera apparaten. 

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till 
Credentias Kundservice om ni misstänker att det är något fel på fast 
armatur eller eluttag. Därefter kontaktar ni en behörig elektriker direkt.  
Belysning som ni installerat ansvarar ni själv för.  
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TV, telefoni & dator 

AVTAL 
Det finns ett avtal mellan er bostadsrättsförening och Telia, Öppen Fiber från 
Telia, om installation av bredband i er bostad. Bredbandsnätet består av en 
fiberkabel med så kallad Triple Play-funktion som levererar digital-TV, telefon 
och internetanslutning.  
 

Följande ingår:  

• En digitalbox (kollektiv box som tillhör bostadsföreningen och levereras till 
lägenheten före inflyttning). Observera att digitalboxen är knuten till det 
avtal som gäller mellan bostadsrättsföreningen och Telia. Ni får alltså inte 
ta den med er om ni flyttar. 
 

• Ett grundutbud av TV-kanaler är tecknat. 
 

Följande kan ni själv beställa: 

• Det är möjligt att beställa fler kanaler, vid intresse kontaktar ni Telia. 
 

• Internetanslutning kan beställas hos valfri leverantör i Telias nät. 
Kontakta Telia eller besök www.telia.se för mer information. För möjliga 
leverantörer besök www.bredbandswebben.se. 
 

• Ett IP-telefonabonnemang (fast telefon) kan beställas oavsett om ni valt 
att beställa ett internetabonnemang eller inte. Kontakta Telia för mer 
information. 

 
Digitalboxen och allt som ingår i mediaskåpet tillhör föreningen och ska alltså 
vara kvar i lägenheten om ni flyttar. 
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MEDIASKÅP 
I de flesta bostäderna finns mediaskåpet placerat i klädkammaren eller i en 
skjutdörrsgarderob. I mediaskåpet finns en panel med numrerade uttag, en så 
kallad patchpanel. I er patchpanel bestämmer ni själv vilken funktion 
nätverksuttagen i respektive rum ska ha.    
 

EXEMPEL MEDIASKÅP 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopplingspanel/Patchpanel 

Router 
(levereras ej) 

 

Bredbandsbox 

TV-switch 
(levereras ej) 
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BEGREPPSFÖRKLARING MEDIASKÅP 
 

Digitalbox Omvandlar den digitala TV-signalen till en analog 
signal. Behövs för att analoga TV-apparater skall 
kunna visa digitala signaler.  

 
Nätverkskabel En Cat6-kabel med RJ45-kontakter i var sin ända. 

Används mellan bredbandsboxen och 
kopplingspanelen. Samma typ av kabel används för 
att ansluta er utrustning till rumsuttaget. 

 
Korskopplingspanel En kopplingspanel med RJ45-uttag för flexibel 

uppkoppling av olika portar i bredbandsboxen till olika 
rumsuttag. 

 
RJ45-uttag Rumsuttag som används för anslutning av TV, telefon 

och Internet. Bilden till vänster nedan visar en 
uttagslock med RJ45-uttag, oftast ingår ett enkelt 
uttag. Bilden till höger visar hur kontakten RJ45 på en 
Cat6-kabel ser ut. 

 

   
 

Router En fördelare som gör att fler datorer kan använda 
Internet samtidigt. 

 
TV-switch En fördelare som möjliggör användandet av upp till 

fyra TV-apparater i samma bostad. Varje TV behöver 
en egen digitalbox (en digitalbox ingår) eller adapter. 

 
Bredbandsbox Fördelar inkommande signal till TV, telefon och dator. 
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KOPPLINGSPANELEN 
De numrerade uttagen på er kopplingspanel kan till exempel vara placerade 
enligt nedan.  

 

  

 

EXEMPEL PÅ NUMRERING AV UTTAG I LÄGENHET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



                                                                                                                                              
   

  

 

 
Välkommen till Öppen fiber från Telia 
 
Grattis! Du bor i ett hus med öppet fibernät från Telia, vilket innebär att du som kund kan  
välja mellan flera olika leverantörer av tjänster som bredband, tv och telefoni. Här beställer du 
de tjänster som passar dig och dina behov bäst.  
 
Fiber ger dig en stabil och framtidssäkrad bredbandsanslutning med tillgång till dagens och 
morgondagens digitala tjänster. Eller bara en sådan enkel sak som att faktiskt få den 
hastighet du valt och med upp till 1 000 Mbit/s står en ny värld och väntar utanför.   
Att optisk fiber dessutom är strålningsfri och framtidssäkrad gör den inte mindre åtråvärd. 
 
 

 
 

 

Bredbandswebben 
 

Är tjänsteportalen för dig som är ansluten till Öppen Fiber från Telia. Dagen efter 
mediaomvandlaren är installerad kan du gå in på www.bredbandswebben.se för att på ett 
enkelt och lättöverskådligt sätt jämföra och beställa de tjänster som passar dig bäst. Här 
råder full konkurrens mellan marknadens ledande tjänsteleverantörer vilket gör att utbudet - 
både i kvalitet och pris slår det mesta. Bifogat finner du manual för hur du beställer dina 
tjänster.  
 
 
Kollektiv digital-tv från Telia 
 

Din fastighetsägare har tecknat ett kollektivt avtal och erbjuder dig som boende digital-tv 
från Telia som ingår i ditt boende. Se bifogad information om hur du kommer igång med din 
tv-tjänst. 
 
Hälsningar,  
Telia 



Bredbandswebben
– din tjänsteportal

Bredbandswebben är till för dig som är ansluten till Öppen Fiber från 
Telia. Öppen fiber är ett öppet fibernät, vilket innebär att du som kund 
kan välja mellan flera olika leverantörer av tjänster som bredband, tv och 
telefoni. 

Här beställer du som kund de tjänster som passar dig bäst. Dagen efter 
mediaomvandlaren är installerad kan du gå in på bredbandswebben.
se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt jämföra och beställa 
tjänster. 



Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare 
är Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till 
din adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2a

2b

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 

och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.



Nu kan du jämföra utbud. På sidan ”Jämför utbud” 
finns alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare 
kunna jämföra kan du filtrera listan på leverantör, has-
tighet, pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens 
hemsida” vid den leverantör du vill beställa tjänster 
från.

3

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du  kommer 
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.



1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  Du 
kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  om 
detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. Tryck 
sedan på knappen ”Privat”.

2

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Någon av nedan alternativ finns, detta varierar bero-
ende på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in 
den mellan datauttaget/medieomvandlare och dator 
beroende på hur det ser ut i ditt boende. 

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.



Nu kan du jämföra utbud. På sidan ”Jämför utbud” 
finns  alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydli-
gare kunna jämföra kan du filtrera listan på leverantör, 
hastighet, pris. Klicka på knappen ”Läs mer” vid den 
leverantör som du vill beställa tjänster och produkter 
från.

3

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Här finns en längre beskrivning av erbjudandet,  vill-
koren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a
Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.



Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontro  
llera knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kom-
mer att få orderbekräftelse och övrig information i din 
e-post.

4b

Här beställer du som kund de tjänster inom bland annat bredband, TV, telefoni 
och larm som passar dig bäst. Dagen efter medieomvandlaren är installerad kan 
du gå in på bredbandswebben.se för att på ett enkelt och lättöverskådligt sätt 
jämföra och beställa tjänster. Nedan ser du hur du kommer igång och beställer, 
oavsett om du är hemma eller utanför hemmets nätverk.

 
alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

Klicka på knappen ”Läs mer” vid den leverantör som du 
vill beställa tjänster och produkter från.

3

Steg för steg när du inte är hemma:

Nu omdirigeras du till leverantörens webbplats där du 
registrerar dig och beställer dina tjänster. Du kommer  
att få din orderbekräftelse och övrig information av 
leverantören.

4

Öppna din webbläsare (exempel på webbläsare är 
Explorer, Chrome, Firefox, Safari) och gå in på 
bredbandswebben.se 

1

Fyll i din adress i rutan ”Testa din adress för att se om 
du är ansluten till Öppen Fiber och vilka tjänster du  
kan beställa”. Klicka på ”Sök”. 

2 a

Om du har trappa, våning eller bokstav kopplat till din 
adress, fyll endast i gatunummer. Välj din exakta  
adress i nästa steg.

2 b

alla tjänsteleverantörer samlade. För att tydligare kunna 

pris. Klicka på knappen ”Gå till leverantörens hemsida” 
vid den leverantör du vill beställa tjänster från.

3

 
villkoren för produkten/tjänsten och mer information 
om leverantören. När du har valt leverantör, tryck på 
knappen ”Välj erbjudande”.

4a

4b Fyll i dina person- och kontaktuppgifter och kontrollera
att dina adressuppgifter stämmer. Tryck sedan på  
knappen ”Beställ” och lägg din order. Du kommer att 
få orderbekräftelse och övrig information i din e-post.

nebbewsdnabderB 
1

Starta datorn och öppna din webbläsare (exempel på 
webbläsare är Explorer, Chrome, Firefox, Safari).  
Du kommer automatiskt in för beställning av tjänst,  
om detta inte sker skriv in bredbandswebben.se. 
Tryck sedan på knappen ”Privat”.

2

Steg för steg när du är hemma:

MediaomvandlareDatauttag/Fiberuttag

på boende. Ta en nätverkskabel och koppla in den mellan 
datauttaget/medieomvandlare och din dator beroende  
på hur det ser ut i ditt boende.

Har du frågor om tjänster kontakta den tjänsteleverantör du 
önskar beställa din tjänst från.



Telia Sverige AB
Org.nr: 556430-0142
Säte: Stockholm

 

2022-10-04
A-001423
Gullklövern, BRF

Tv & Streaming Start från Telia ingår i ditt boende.

Nej Start Ja Nej

Den utrutsning du behöver ska finnas i din bostad, om du
saknar utrustning kontakta din bostadsrättsförening.



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Brandvarnare 

Er bostad är utrustad med brandvarnare. Den har ett långlivat batteri med 
hållbarhet på upp till 10 år. Brandvarnaren ger ifrån sig högfrekventa ”pip” när det 
är dags att byta batteri. 

Testa några gånger per år att brandvarnaren fungerar genom att trycka på 
testknappen.  

 



Product leaflet from GPBM Nordic AB

Housegard optisk brandvarnare, Pebble inkl 10-års batteri, SA701

Pebble 10 har en användarvänlig design som är enkel 

att pausa, testa och underhålla. Den har ett förseglat 

litiumbatteri som varar under brandvarnarens 10-åriga 

livslängd, en ytterligare säkerhetsfaktor eftersom du 

aldrig behöver fundera på att byta batteri.



• DETEKTIONSPRINCIP: Optisk 

detektionskammare


• TESTFUNKTION: JA


• PAUSFUNKTION: JA


• TEMPERATUROMRÅDE: -10  C till +40  C


• BATTERI: Förseglat 3V litiumbatteri med 10 års 

livslängd ingår


• LARMSIGNAL: Minst 85 dB / 1 meter
 

ARTICLE INFORMATION:
Art.no: 601143
EAN: 7320896011434
E-nummer: 6302804
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CONTACT US
Call 031-799 16 00
or E-mail: kundservice@gpbmnordic.se
https:www.gpbmnordic.se



Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 

Kodlås 

Ditt hus är försett med kodlås. Hur kodlåset fungerar finns det information om i 
leverantörens anvisningar.  

Under de första två åren kontaktar ni Credentias Kundservice om ni misstänker 
att det är något fel på kodlåset. Därefter kontaktar ni er styrelse direkt.  

KOD:  



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Ventilation

Ventilationssystemet består av tilluft (placerat bakom radiatorer) kompletterat 
med ett mekaniskt frånluftssystem, ett så kallat FX-system, med 
värmeåtervinning av den varma frånluften.  

Systemet är utrustat med en sensor för att känna av rökutveckling i lägenheten 
vilket gör att system slår ifrån om det skulle uppstå brand, därmed så är det 
förbjudet att t.ex. röka under spiskåpan. 

En frånluftsfläkt suger ut luften från bostaden via frånluftsdon i våtrum och kök. 
Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i yttervägg bakom radiatorerna i sovrum 
och vardagsrum. Från tilluftsdonet går en ljuddämpad kanal genom ytterväggen 
till ett fasadgaller på husets utsida. Fasadgallret kan vara synligt eller dolt under 
fönsterblecket. Radiatorerna förvärmer den kalla uteluften när lägenheten har 
värmebehov. 

Den varma frånluften tas till vara i en värmeväxlare som tillsammans med en 
centralt placerad värmepump återvinner frånluftens värme och använder den till 
uppvärmning av tappvarmvatten och vatten till radiatorkretsen.  

Samtliga don är injusterade för att erhålla rätt luftmängder. Det är viktigt att inte 
ändra inställningen på frånluftsdonen, då det kan ge ökade 
uppvärmningskostnader, ljud- och dragproblem samt i värsta fall fuktskador i 
våtutrymmen. 

Tilluftsdonen är försedda med ett löstagbart filter som hindrar pollen och 
föroreningar att ta sig in med friskluften. Den filtrerade luften kommer in i 
tilluftdonet och följer utmed radiatorns baksida. Kontakten med radiatorns varma 
yta gör att uteluften förvärms innan den släpps ut vid radiatorns överkant. 
Rummet tillförs därmed tempererad och filtrerad friskluft.  

För att uppnå fullgod ventilation bör filtren bytas minst vartannat år. Vid hårt 
trafikerade gator kan detta behöva göras oftare. Vid filterbyte kan 
bostadsrättsföreningen göra en beställning för alla medlemmarna för att få bättre 
pris. Filtret kan dammsugas vid behov (men inte tvättas). Mer information om 
filter och filterbyte finns i leverantörens anvisningar.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om ni misstänker att det är något fel på ditt ventilationssystem. 
Därefter kontaktar ni er styrelse direkt. 

 



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Spiskåpa 

Instruktioner och skötselanvisningar för er spiskåpa finns i leverantörens 
anvisningar som finns i lägenheten när ni flyttar in.  

MATLAGNING & VÄDRING 
Öppna inte köksfönstret när ni lagar mat. Gör ni det sprids matoset i hela 
lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck 
i köket vilket medför att luft och matos drivs ut i resten av lägenheten. Spiskåpan 
kan inte suga upp matoset om fönstret är öppet i köket eftersom luftcirkulationen 
runt kåpan störs. Öppna fönstret i angränsande rum i stället och ha eventuell 
dörr till köket stängd. Det skapar ett undertryck i köket och ventilationsspringan 
som finns under dörren räcker för att den friska luften ska kunna komma in.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om ni misstänker att det är något fel på er spisfläkt. Därefter 
kontaktar ni er styrelse eller leverantör direkt.   



Vi hoppas du kommer att trivas med din köksutrustning. Nedan 
följer några enklare underhållstips, som bidrar till att spara 
energi och öka livslängden för din maskin. I vår eShop hittar du 
rengörings- och underhållsprodukter som är specialanpassade 
för just din produkt. För köp av tillbehör, rengöringsmedel och 
reservdelar samt nedladdning av bruksanvisningar, vänligen 
besök siemens-home.bsh-group.com/se. För mer utförlig 
information hänvisar vi till respektive produkts bruksanvisning.

Induktions- eller glaskeramikhäll
För glashällen rekommenderas rengöringsmedel speciellt gjort 
för glashällar, samt mekanisk bearbetning med skrapa.

Inbyggnadsugn
Lätt nedsmutsad ugn kan tvättas ur med varmvatten med 
diskmedel eller ättiksvatten. Ugnsrengöring får bara användas 
på de emaljerade ytorna inuti ugnen, var noga med att allt 
rengöringsmedel tas bort. Ett miljövänligt alternativ är att 
använda naturlig såpa. Stryk då ut såpa i ugnen, stäng luckan, 
välj över-/undervärme och värm till 100 °C i 10 minuter. Tvätta 
ugnen rent med vatten då den har svalnat. Ugnsrengöring får 
aldrig användas till katalytisk emalj. Katalytisk emalj har en 
självrengörande effekt och rengöring sker när ugnen är i gång.

Mikrovågsugn
Rengör mikrovågsugnen med milt diskmedel och mjuk trasa. 

Fläkt
Fläktens filter bör underhållas regelbundet för att garantera 
effektiv filtrering av lukt och fett. Läs i bruksanvisningen för 
att se vad som gäller för just din fläkt. Hur ofta ett filter bör 
bytas, rengöras eller regenereras beror på användningen. Enkla 
riktlinjer: Filter som ska bytas – byt en till två gånger per år. 
Filter som ska rengöras eller regenereras – gör det var tredje 
månad. På siemens-home.bsh-group.com/se/eshop finns filter 
och rengöringsprodukter som utvecklats, testats och godkänts 
för våra köksfläktar.

Kyla
Rengör skåpet invändigt vid behov med milt diskmedel och 
mjuk trasa. Rengör minst en gång per kvartal på baksidan 
av skåpet och runt kompressorn, detta förlänger livslängden 

på skåpet. Dra ut skåpet på en skiva för att undvika repor på 
golvet. Viktigt att man ställer tillbaka skåpet så att hela fötterna 
blir placerade på droppskyddet, annars kan vatten krypa in 
under skyddet.

Diskmaskin
För att säkerställa ett gott diskresultat och förlänga 
livslängden på din maskin, bör silar, pump och spolarmar 
rengöras regelbundet. Kör diskmaskinen tom på högsta 
temperatur då och då för att hålla maskinen fräsch. För effektiv 
rengöring rekommenderar vi att du använder BSH:s särskilda 
diskmaskinsrengöring 3–6 gånger per år.

Tvättmaskin
Använd tvättmedel av kända märken, rengör sil och pump 
vid behov. Tänk på att inte överdosera tvättmedel, följ 
anvisningarna på tvättmedelsförpackningen. Rengör 
tvättmedelsfacket och områdena kring detta, där det kan 
bildas vallar av olöst tvättmedel. Kör maskinen tom på 
högsta temperatur då och då för att avlägsna eventuella 
tvättmedelsrester och avlagringar. Använd BSH:s rengöring för 
tvättmaskiner 3–6 gånger per år för att säkerställa att alla rester 
och avlagringar försvinner.

Torktumlare
Rengör filter, ventilationskanaler och kondensor vid behov. 
Rengöring i övrigt görs med ett milt diskmedel och mjuk trasa.

Rostfria produkter
Rengörs med BSH:s rengöringsmedel eller annat för ändamålet 
avsett rengöringsmedel ute i handeln. Vårdande olja för 
rostfria ytor ger din apparat glans och fungerar smuts- och 
fettavvisande.

Välkomsterbjudande: Använd rabattkod 
ZJOAMOPD vid prenumeration 
på våra rengöringsprodukter, så får du 
40 % rabatt på din första beställning. 
Prenumeration är en bekväm tjänst som 
hjälper dig att hitta rätt produkter och få 
dem levererade hem. www.care-club.se
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Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Spishäll & ugn 

Er bostad är utrustad med en induktionshäll och en energieffektiv ugn. 
Skötselanvisningar finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid 
inflyttning.  

RENGÖRING AV HÄLL 
Hällen rengörs med ett speciellt rengöringsmedel anpassat för glaskeramik. Det 
anpassade medlet lägger en skinande och smutsavvisande hinna över hällen 
som förenklar fortsatt rengöring. Vattenfläckar tas bort med hjälp av citron eller 
ättika. Var noga med att rengöra hällen efter varje gång ni använt den, på så sätt 
bränns inte maten fast. Mat som kokar över och fastnar samt kraftig smuts på 
hällen tas enkelt bort med en speciell skrapa anpassad för glaskeramikhällar. 
Använd endast skrapbladet till detta, de andra delarna av skrapan kan göra repor 
i glaskeramiken. Bladet är mycket vasst, tryck därför in bladet i skrapan igen 
efter att ni använt glasskrapan.  

SKADOR PÅ HÄLLEN 
Salt, socker och sand kan orsaka repor i glaskeramiken. Använd därför inte 
spishällen som avlastnings- eller arbetsyta. Skadat skrapblad ska bytas ut för att 
inte orsaka skador på keramiken. 

UPPSIKT UNDER ANVÄNDNING AV HÄLL 
Överhettad olja och fett antänder lätt. Undvik detta genom att alltid hålla 
uppvärmningen under uppsikt. Skulle oljan eller fettet ändå antändas, släcks det 
genom att omedelbart sätta på locket eller lägg på en tallrik. Häll aldrig vatten 
över brinnande olja eftersom det får elden att flamma upp. Spishällen kan vara 
varm en stund efter användandet, lägg därför inte ifrån er något på hällen. 
Restvärmeindikatorn på ovansidan varnar om att hällen fortfarande är varm. Håll 
uppsikt över barn som vistas vid hällen. 

RENGÖRING AV UGN 
Ugnens utsida torkar ni av med vatten och lite diskmedel, eftertorka med en mjuk 
trasa. Använd inga starka rengöringsmedel. Insidan rengörs med ett speciellt 
rengöringsmedel anpassat för ugn på dess emaljerade ytor. För att underlätta 
rengöring kan man tända lampan och hänga av ugnsluckan. Se leverantörens 
anvisningar för mer utförlig information.  

Avlägsna alltid kalk-, fett-, stärkelse- och äggvitefläckar omedelbart på rostfritt 
stål. Korrosion kan bildas under denna typ av fläckar. Använd vatten och lite 
diskmedel för rengöring. Torka av ytan med en mjuk duk. 

Om ni misstänker att det är något fel på er spishäll eller ugn gör ni i första hand 
en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan. 



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Kylskåp & frys 

Skötselanvisningar för era vitvaror finns i leverantörens bruksanvisning som finns 
i köket vid inflyttning.  

RENGÖRING AV KYLSKÅP 
Kylskåpet rengörs invändigt vid behov med ett milt diskmedel och mjuk trasa. 
Rengöring under och på baksidan av kylskåpet samt runt kompressorn förlänger 
livslängden. En dammig baksida medför även risk för brand. 

OBS! Viktigt att hålla kylens hål för avrinning i bakkant ren från smuts, täpps det 
igen kan vattenläckage uppstå. 

RENGÖRING & AVFROSTNING AV FRYS 
Frys bör frostas av och rengöras regelbundet för att få jämn temperatur och låg 
elförbrukning. Observera att våra standardmodeller av frys har automatisk 
avfrostning. Liksom för kylskåpet måste under- och baksidan av frysen rengöras 
regelbundet.  

Manuell avfrostning:  

1. Ställ termostaten på noll och tag ut varorna. Ni kan 
påskynda avfrostningen genom att ställa in kärl med hett 
vatten (ej kokande) i frysen.  

2. Rengör skåpen med ljummet vatten och milt diskmedel.  

3. Torka skåpet ordentligt torrt. Det är fukten som ger 
frostbildning.  

Kylskåp och frys är placerade på plastlådor för att eventuell kondens ska samlas 
upp och inte skada golvet. Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt 
vid behov. När ni flyttar ut kylskåp och frys för att städa bakom och under, tänk 
på att sätta tillbaka fuktskyddet.   

Om något fel uppstår på ditt kylskåp eller frys gör ni i första hand en felanmälan 
direkt till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan. 

  



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Diskmaskin 

Skötselanvisningar för er diskmaskin finns i leverantörens bruksanvisning som 
finns i köket vid inflyttning.  

Diskmaskinen är liksom kylskåp och frys placerad på en plastlåda för att 
eventuell kondens och vattenläckage ska samlas upp och inte skada golvet. 
Kontrollera fuktskyddet regelbundet och torka upp fukt vid behov. 

Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad framtill på 
diskbänksblandaren och den ska vara avstängd när ni inte använder 
diskmaskinen. 

Om ni misstänker att det är något fel på er diskmaskin gör ni i första hand en 
felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan. 

 



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Mikrovågsugn 

Skötselanvisningar för er mikrovågsugn finns i leverantörens bruksanvisning som 
finns i köket vid inflyttning.  

Om ni misstänker att det är något fel på er mikrovågsugn gör ni i första hand en 
felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken felanmälan. 

 

 



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Tvättmaskin & torktumlare 

Skötselanvisningar för er tvättmaskin och torktumlare alternativt kombimaskin 
finns i leverantörens bruksanvisning som finns i köket vid inflyttning.  

Om ni misstänker att det är något fel på er tvättmaskin eller torktumlare gör ni i 
första hand en felanmälan till leverantören, se kontaktuppgifter under fliken 
felanmälan. 
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Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Kakel & klinker 

VÅTRUMSVÄGGAR & GOLV 
Badrummet har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen 
eller ner i golvet. Undvik därför att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid 
duschplats och kring badkar. Om ni ändå måste göra hål är det viktigt att ni tätar 
hålet kring skruven med våtrumssilikon. Material hittar ni hos välsorterade 
fackhandlare. Anlita en hantverkare/plattläggare om ni känner er minsta 
tveksam. Punkteras tätskiktet utan erforderlig tätning kan fuktskador uppstå. 

RENGÖRING 
Väggar och golv beklädda med kakelplattor eller glaserade klinkerplattor rengörs 
i första hand med vatten och eventuellt rengöringsmedel (exempelvis diskmedel 
eller allrengöringsmedel). Vid kraftig nedsmutsning används skursvamp eller 
skurborste med alkaliskt allrengöringsmedel. Tänk på att fogarna är porösa och 
lätt smutsas ned. Eventuella mjuka fogar bör torkas rena så att smuts inte fastnar 
i fogmaterialet.  

Kalkavlagringar som bildats av kalkhaltigt vatten avlägsnas enklast med ett 
svagt, surt rengöringsmedel. Utspädd hushållsättika fungerar utmärkt. Kom ihåg 
att vattenmätta fogarna före tvättning. Vissa kakelplattor har glasyrer eller 
speciella dekorer som kan vara känsliga för starkt sura rengöringsmedel, 
kontrollera därför leverantörens anvisningar. Avsluta rengöringen med rent 
vatten och mjuk svamp, avsluta alltid med att torka ytorna med torr trasa.  

Oglaserade plattor  
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och 
återfettande rengöringsmedel eller såplösning. Behandling med såplösning ger 
på sikt en effekt som liknar den man uppnår genom efterbehandling med 
klinkerolja. Om plattorna är kraftigt nedsmutsade rengörs de med vatten och 
alkaliskt allrengöringsmedel eller grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten 
efteråt. 

Glaserade plattor, mosaik och ”granitkeramik”  
För att få bort smuts som fastnat i beläggningens yta används vatten och svagt 
alkaliskt allrengöringsmedel. Såplösning skall inte användas. Den ger en tunn 
beläggning på plattornas täta yta där smutsen lätt får fäste. Om plattorna är 
kraftigt nedsmutsade används vatten och alkaliskt allrengöringsmedel eller 
grovrengöringsmedel. Torka med rent vatten efteråt. 

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om ni misstänker att det uppstått en skada på våtrumsvägg. 
Därefter kontaktar ni er styrelse direkt.   



Skötsel 
av kakel och
klinker

Kakelbranschen 
informerar



Städråd för 
väggar och golv 
med ytskikt av 
keramiska plattor!
I denna folder 
redovisas råd och 
rekommendationer 
om hur ytskikt med 
keramiska plattor 
på bästa sätt kan 
underhållas.

Råd och                                 
rekommendationer
Väggar och golv med keramiska plattor är i 
princip underhållsfria.

Ytskikt av keramiska plattor har mycket lång 
livslängd, i de flesta fall längre än byggnadens 
egen. Normalt krävs endast regelbunden städ-
ning anpassad till nedsmutsningen och avtork-
ning vid spill.

Här redovisas råd och rekommendationer om 
hur ytskikt med keramiska plattor på bästa sätt 
kan underhållas. Informationen är utarbetad av 
Byggkeramikrådet och är en generell vägledning. 
För mer detaljerad vägledning för specifika kera-
miska plattor och/eller förutsättningar hänvisas 
till respektive leverantörs information.



Materialfakta
Keramiska beläggningar består av keramiska 
plattor monterade på underlaget med fäst-
massa eller bruk, samt fogar mellan plattorna 
fyllda med fogmassa. Vanligt förekommande 
benämningar på olika typer av keramiska plat-
tor är kakel, klinker, granitkeramik, mosaik och 
cottoplattor (”terracottaplattor”).

Kakelplattor
Tillverkas av lera som ger relativt poröst gods. 
Vattenabsorption (ett mått på porositet) är 
10–20%. Kakelplattor är alltid glaserade.              
De är avsedda för väggbeklädnader och an-
vänds endast inomhus i vårt klimat.

Klinkerplattor
Tillverkas av leror som ger lägre vattenabsorp-
tion än ca 10%, vanligtvis mellan 0 och ca 6%. 
Klinkerplattor förekommer både glaserade och 
oglaserade. De används som golvbeläggningar 
och väggbeklädnader.

Mosaik
Glaserade eller oglaserade klinkerplattor i små 
format, som levereras och monteras i form av 
ark, normalt 30x30 cm. Arken sammanhålls vanli-
gen av nät på baksidan. Mosaik förekommer även i 
andra material, t.ex. glas, metall och natursten.

”Granitkeramik”
Klinkerplattor i porslinskvalitet som med hjälp 
av avancerad tillverkningsteknik får mycket låg 

porositet. Vattenabsorptionen är under 0,5%. 
Plattorna kan vara oglaserade, glaserade eller 
polerade. De kan tillverkas i stora format. 

Cottoplattor, ”terracotta” 
En speciell typ av plattor som ofta har mycket 
hög porositet, ibland upp till 20%. Cottoplat-
tor är oglaserade. De har rustik karaktär och 
kräver normalt ytbehandling vid montering               
och användning.

Regelbunden rengöring – 
dag/veckostädning
Alla typer av keramiska plattor kan rengöras 
med vatten och ett neutralt eller svagt alkaliskt 
rengöringsmedel (pH 7,5 – 9,5), så kallat allren-
göringsmedel.

Väggar
Rengörs med våttorkning med fiberduk eller 
motsvarande och eventuell eftertorkning.

Golv
Daglig rengöring görs normalt med torrmopp-
ning för att samla upp partiklar och damm.

Veckorengöring görs med våtmoppning med 
vatten och neutralt eller svagt alkaliskt rengörings-
medel. Alternativt används i offentlig miljö 
städmaskin, avsedd för daglig städning och rent 
vatten utan rengöringsmedel. Oglaserade kera-
miska plattor med viss öppen porositet i ytan, 



skönjbart vattenabsorberande, kan alternativt 
rengöras med våtrengöring med vatten och 
såplösning. Såplösningen kan till en del tränga 
in i denna typ av plattor och fungera som skydd 
mot framtida nedsmutsning.

Denna metodik får absolut inte i något samman-
hang användas på andra, tätare typer av keramiska 
plattor, såsom glaserade plattor eller alla typer av 
tätsintrade keramiska plattor (granitkeramik). 
Såplösningen lägger sig på dessa typer av plattor 
som en fet hinna och skapar ökad nedsmutning 
och försvårad rengöring. Har detta felaktigt 
gjorts måste fetthinnan av såpa rengöras med 
vatten och medelstarkt alkaliskt rengöringsmedel 
(pH 9,5 – 12), så kallat grovrengöringsmedel,        
i en eller flera behandlingar.

Rengöring av specifik    
nedsmutsning och/eller 
fläckar
Väggar
I våtutrymmen kan kalkavsättningar på plat-
tor och fogar bildas över tiden i områden med 
kalkrikt vatten. Kalken kan avlägsnas med 
våttorkning med vatten och medelstarkt surt 
rengöringsmedel (pH 2 – 5). Inför sådan ren-
göring måste alltid fogarna mättas med vatten 
före behandlingen så att inte surt vatten tränger 
in i fogarna och löser upp cementen i fogmassan.   

Efter behandlingen är det viktigt att ytorna 
sköljs mycket noggrant med rent vatten.

Golv 
Golv med kalkbildningar
I våtutrymmen kan, på samma sätt som väggar, 
kalkavsättningar bildas och detta behandlas på 
samma sätt som för väggar. Möjligen med extra 
uppmärksamhet på vattenmättnaden av fogarna 
före behandlingen och på rengöringen med rent 
vatten efter behandlingen, så att inget surt ren-
göringsmedel påverkar fogarna.

Golv med fogrester från
installationstillfället
På golv generellt finns det en risk att dålig 
rengöring i byggskedet lämnar kvar en slöja av 
fogmassa/cement, som inte alltid är skönjbar för 
ögat. Detta visar sig först efter några månaders 
normal städning och då i form av allt sämre 
möjlighet att få golvet rent. Smutsen löses, men 
omfördelas och blir kvar och byggs på i den råa 
ytan som fogmasseslöjan medför.

Detta problem måste lösas i två steg. Först 
måste golvet noggrant rengöras med vatten och 
grovrengöringsmedel i en eller flera behandlingar, 
med efterföljande sköljning med rent vatten. 
Därefter måste golvet rengöras med vatten och 
medelstarkt surt rengöringsmedel i en eller 
flera behandlingar och med efterföljande nog-
grann sköljning med rent vatten. Om istället 
endast vatten och surt rengöringsmedel används 

 !



förmår inte rengöringsmedlet tränga igenom 
smutsskiktet som bildats och lösa upp cementen 
i slöjbildningen.

Surt rengöringsmedel kan inte användas 
på keramiska plattor med metallinnehållande 
glasyr eller ytbeläggning, eftersom det sura ren-
göringsmedlet då kan ge frätskador på metallen.

Golv i badanläggningar, storkök, livs-
medelsindustri och liknande
Golv i dessa typer av anläggningar utsätts för 
mycket nedsmutsning och/eller spill och är 
under långa perioder våta. Keramiska plattor 
väljs oftast med halkdämpande egenskaper, 
vilket medför att ytan har en viss struktur. Ett 
effektivt och rationellt sätt att rengöra sådana 
golvytor är renspolning med högtrycksspruta. 
Normalt används endast rent ca 60 gradigt  
vatten i högtryckssprutningen. 

Rengöring vid särskilda behov
Vid behov kan medelstarkt alkaliskt rengörings-
medel i vatten spridas/dimmas ut över torrt 
golv 3 – 4 minuter innan högtryckssprutningen 
genomförs. Vid särskilda behov kan surt ren-
göringsmedel spridas/dimmas ut över golvet 
innan högtryckssprutningen genomförs, men 
golvet måste då vara fuktigt/vått så att inte 
fogarna skadas vid behandlingen.

Trycket i sprutan bör inte vara högre än 50 bar, 
för att undvika att fogarna skadas av trycket i 
vattenstrålen. Munstycket skall vinklas ca 45 grader 
och hållas 15 – 20 cm från golvytan.

Fogar
Fogar i våtutrymmen kan över tiden få en 
beläggning av tvål- och hudrester i dusch/bad 
område. Beläggningen är grogrund för mögel-
påväxt. Mjukfogar av silikonmaterial kan i 
sig själva utgöra grogrund för mögelpåväxt. 
Fogar i dessa områden måste därför regelbudet 
rengöras med svagt eller medelstarkt alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten och med efterföljande 
sköljning med rent vatten. 

Moderna cementbundna fogmassor har oftast 
en vattenavvisande karaktär, som påtagligt 
minskar risken för mögelpåväxt och minskar 
rengöringsbehovet över tiden.



Rengöring efter installation 
– byggstädning och i vissa 
fall efterbehandling
Byggstädning
Korrekt utförd byggstädning är avgörande för 
att skapa rätt förutsättningar för den regelbun-
det återkommande städningen. Speciellt på golv 
kan rester av fogmassa bli kvar på ytan när av-
tvättning gjorts efter fogningen av plattbelägg-
ningen. Leverantörer av oglaserade, glaserade 
eller polerade tätsintrade keramiska plattor 
anser att golv, efter fogning och härdning, 
alltid ska rengöras med surt rengöringsmedel 
i vatten och med efterföljande sköljning med 
rent vatten. 

Fogen måste ha härdat 2-4 dygn beroende på    
fabrikat, innan efterrengöring kan genomföras. 
För att det sura rengöringsmedlet inte ska sugas in 
i fogen är det viktigt att fogen mättas ordentligt 
med rent vatten före behandlingen. Efter ren-
göringen ska ytan sköljas noga med rent vatten.

Fogning av Cottoplattor
Läggning av cottoplattor på golv fodrar alltid
speciella åtgärder inför fogningen för att rester
av fogmassan inte skall sugas in i de oftast
mycket porösa plattorna. Därför rekommenderas
att man följer anvisningarna från tillverkaren av
de specifika cottoplattor som används. 

Efterbehandlingar
Generellt behöver inte och ska inte keramiska 
plattor efterbehandlas.

Tätsintrade plattor av alla slag och glaserade 
plattor får på inga villkor efterbehandlas.
Oglaserade klinkerplattor med viss porositet 
kan behandlas med speciella så kallade sealers. 
Äldre golv med denna typ av plattor kan även 
ha behandlats med så kallad klinkerolja.

Cottoplattor behöver oftast ha en ytbehand-
ling, för att inte smutsas för hårt, vilket nog 
vanligtvis görs i form av en behandling hos 
tillverkaren. Om inte detta förfarande används 
ska efterbehandling göras enligt tillverkarens 
rekommendation för den specifika plattypen.

Golvvårdsvaxer av olika slag avsedda för 
andra golvmaterial får aldrig användas till          
keramiska plattor.



Fläckar
Spill och läckage ska alltid torkas upp med en 
trasa eller mjuk svamp så snart som möjligt.  
Vid rengöring med starka kemikalier bör man 
alltid börja med väl utspädd lösning och vid 
behov öka koncentrationen. Prova rengörings-
effekten på en liten och helst undanskymd yta. 
Kontrollera att rengöringsmetoden inte skadar 
den keramiska beläggningen/beklädnaden.

Nedan några vanligen förekommande förore-
ningar och förslag på lämplig typ av rengörings-
medel.

Livsmedelsfläckar, öl/vin, fett eller metallskrap 
av aluminium (lättmetall)tas bort med alkaliskt 
rengöringsmedel i vatten, såsom allrengörings-
medel, grovrengöringsmedel eller målarsoda.

Maskinoljefläckar, asfaltfläckar, skrapmärken 
av gummi eller stearin/paraffin tas bort med 
organiskt lösningsmedel såsom lacknafta, aceton, 
teknisk alkohol (T-röd) eller rengöringsbensin.

Rostfläckar, kalkfläckar eller skrapmärken av 
stål/järn tas bort med surt rengöringsmedel i 
vatten, såsom ”Klinkerrent”, ättiksyra/ättiksprit 
eller citronsyra.

Färgfläckar som torkat tas bort mekaniskt med 
rakblad eventuellt kombinerat med värmepistol.

Kraftigt färgade fläckar kan blekas med hjälp 
av kloridhaltiga rengöringsmedel såsom Klorin 
i vatten.

  

  

Gå in på
www.bkr.se
och läs mer
om kakel
och klinker!
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Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25                          
info@bkr.se • www.bkr.se



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Parkettgolv 

Parkettgolv är ett levande material som förändras med tiden och ett välskött 

parkettgolv håller i många år.  

Vid mycket torrt inomhusklimat vintertid kan sprickor uppstå i golvet, som sedan 
försvinner när luftfuktigheten höjs igen. Där solen ligger på kan golven påverkas 
av UV-ljus. 

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder såsom 
torrmoppning eller dammsugning. Vid grundligare rengöring, fukttorka golvet 
med väl urvriden trasa. Tillsätt eventuellt milt rengöringsmedel utan ammoniak i 
vattnet. Använd inte svabbgarn eftersom det lämnar mycket vatten efter sig. 
Underhåll gärna golvet med specialmedel för parkettgolv för att få ett extra 
skydd. Det rekommenderas starkt i hemmiljö två gånger per år. 

Genom att sätta möbeltassar av filt under benen på stolar, bord och övriga 
möbler undviker ni att repa ditt parkettgolv. När ni ska flytta pianot, den tunga 
hyllan eller soffan kan ni ställa möbeln på en filt eller matta och försiktigt skjuta till 
önskad plats. Ställ inte blomkrukor direkt på golvet.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice det uppstår fel på parkettgolvet som ni inte själv har orsakat. Repor 
och andra skador som uppstått efter besiktning åtgärdas ej. Därefter kontaktar ni 
en behörig hantverkare direkt. 
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UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 
I BOSTÄDER

För att Kährs trägolv ska behålla sin tålighet 
och sitt vackra utseende bör de underhållas 
med några enkla metoder. Vi har en mycket 
slitstark ytbehandling, vilket minskar risken 
för mikrorepor – de små och irriterande repor 
som kan uppstå när till exempel möbler med 
slitna tassar dras över golvet. Med Kährs 
ytbehandlingar blir ytan enkel att underhålla 
eftersom fläckarna får svårt att få fäste. 

Samtidigt ger Kährs Woodloc® och Woodloc® 
5S täta och knappt synliga fogar, vilket också 
underlättar rengöring och underhåll. Kährs 
ytbehandling är framtagen för att följa träets 
naturliga rörelser mellan sommar och vinter, 
oavsett om brädorna är lackade eller oljade. 
Detta innebär att ett golv från Kährs är 
enkelt att underhålla.

Infärgade och rökta golv förlorar sin design 
när ytan slipas. Var därför extra nog med 
underhåll av dessa golv så att golvets design 
bevaras. 

Det är den relativa fuktigheten (RF) som styr 
hur träbaserade golvmaterial påverkas. RF ska 
ligga mellan 30–60 % för att golvmaterialet 
skall fungera som avsett. På vintern när RF 
sjunker vill träfibrerna dra ihop sig vilket  
kan göra att golvbrädorna blir konkava och 
springor visar sig mellan bräderna. Då krävs 
att fuktighet tillförs till luften genom t ex  
en luftfuktare. På sommaren med hög RF i 
luften (>60 %) sker det omvända och golvet 
blir konvext och sväller vilket kan orsaka att 
golvet knarrar när man går på det. Vid en  
hög relativ fuktighet kan också bestående 
formförändringar hos trägolvet uppstå.  
Rums- och materialtemperaturen ska alltid 
vara mellan 15–25° C.

De här principerna gäller alla träbaserade 
golvmaterial. Det är inte bara trägolv som 
trivs bäst i en RF mellan 30–60 %. Även vi 
människor får en bättre inomhusluft med  
en relativ luftfuktighet inom detta intervall.
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UNDERHÅLLSGUIDE FÖR BOSTÄDER – ÖVERSIKT

EFTER LÄGGNINGEN
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DAGLIG RENGÖRING

Vid daglig rengöring används torra metoder, till 
exempel dammsugare och mikromopp. 

Placera en dörrmatta både utanför och innanför 
ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus 
som annars kan slita onödigt hårt på golven. 
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar 
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker 
du onödiga märken och repor i golvet.

VANLIGT UNDERHÅLL 

Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa 
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa. 
Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt 
doseringsinformationen på flaskan – eller 
använd färdigblandad Kährs Spray Cleaner. 
Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då 
kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet 
svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden 
mopp eller skurduk. Golvet får bara fuktas lätt. 
Den vattenfilm som bildas ska torka inom 1 
minut. Låt inte heller vattenspill ligga kvar, i 
synnerhet inte på golv av bok och hard maple 
(kanadensisk lönn), som är extra känsliga för 
fukt. Hur ofta golvet måste fukttorkas beror på 
användning och nedsmutsning.

Obs! Häll aldrig vatten på trägolv. Använd en trasa 
som fuktats med vatten och sedan vridits ur.

FLÄCKBORTTAGNING

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt 
anvisningarna nedan. 

Var dock försiktig med starka 
fläckborttagningsmedel, eftersom stora 
mängder och hård gnidning kan påverka 
ytbehandlingen.

FABRIKSLACKAD YTBEHANDLING

FLÄCKAR AV AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad 
eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor. Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi. Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod. Kallt vatten.

ÖVERLACKAD YTBEHANDLING

FLÄCKAR AV AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad 
eller fett.

Lacknafta.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor. Lacknafta.
Stearin, tuggummi. Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod. Kallt vatten.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV
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UNDERHÅLL VID BEHOV 

Kährs Lackrefresher och Mattlackrefresher är 
enkla att använda för att fräscha upp lackade 
trägolv. Produkterna används för att återställa 
ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett 
skyddande lager som förenklar städning och 
underhåll. Refreshern är inte ett substitut för 
omlackering utan används mellan varje ny 
lackering.

Kährs Lackrefresher passar till lackade och 
högglanslackade golv. 

För mattlackade och ultramatt lackade golv 
används Kährs Mattlackrefresher.

Observera! Vid användning av Kährs Lack-
refresher på lackade golv höjs glansvärdet. Ju fler 
skikt man lägger, desto högre grans får golvet. 
Detta blir extra tydligt på mattlackade och 
ultramatt lackade golv.

Golvet som ska behandlas ska vara rent och fritt 
från polish, vax och andra föroreningar. 
Dammsug noggrant och fukttorka golvet med 
Kährs Cleaner för att avlägsna alla spår av fett. 
Använd inte såpa som kan skapa en hinna på 
golvet.

Späd ut Kährs Cleaner i ljummet vatten enligt 
doseringsinformationen. Torka sedan av ytan 
med en väl urvriden mopp eller trasa. 

Om golvet är mycket smutsigt rengörs golvet 
först med Kährs Remover.

Grovrengöring med Kährs Remover:  
50–100 ml/10 liter vatten

1. Sprid ut blandningen med en svamp eller 
trasa. Använd så lite av blandningen som 
möjligt.

2. Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan 
in den i materialet med en skurborste.

3. Tvätta golvet med rent vatten och en lätt 
fuktad trasa. Använd så lite vatten som 
möjligt. Var försiktig med golv av bok, 
eftersom för mycket fukt kan skada 
kortsidorna av brädorna eller stavarna.

Golvet kan nu behandlas med Kährs Lackrefresher.

1. Sprid ut Lackrefresher med en svamp eller 
trasa. 

2. Låt medlet verka i minst 45 minuter innan du 
sätter tillbaka möblerna. För tyngre föremål 
och mattor ska medlet härdas i minst 24 
timmar. Bra ventilation och normal 
rumstemperatur (20 °C) ger kortast möjliga 
torktid.

3. Låt golvet torka ett par timmar utan att det 
används.

Var noga med att underhålla infärgade 
produkter i tid, så att den infärgade ytan inte 
nöts ned.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

ELLER
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RENOVERING (ÖVERLACKERING) 

Det finns tre metoder för överlackering: en för 
golv med lack, en för golv med mattlack och en 

för golv med högglanslack. Välj den metod som 
matchar golvets ytbehandling. För ultramatt 
lackade golv, kontakta Kährs för rådgivning.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

För mattlackade golv

För lackade golv

För lackade Kährsgolv:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från 
damm, smuts och andra främmande material. 
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda 
en roterande skurborste (för screeding) för att 
se till att golvet är fritt från fett och smuts. 

Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28 
°C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och 
en relativ luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och 
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa 
alltid ytbehandlingen på ett mindre område för 
att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering: 
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista 
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 
timmar. För tyngre föremål och mattor måste 
medlet härdas i minst fyra dagar. 

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder 
starka basiska rengöringsmedel.

För Kährsgolv med mattlack:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från 
damm, smuts och andra främmande material.

Använd först Kährs Remover för tyngre 
rengöring eller för att avlägsna Kährs 
Lackrefresher eller vaxbaserad polish. 

Rekommenderad dosering:
Grovrengöring: 50–100 ml/10 l vatten. 
Borttagning av polish: 500–1 000 ml/10 l vatten.

Användning
Sprid ut blandningen med en svamp eller trasa. 
Använd så lite av blandningen som möjligt.

Låt verka i ett par minuter och arbeta sedan in 
den i materialet med en skurborste.

Tvätta golvet med rent vatten och en lätt fuktad 
trasa. Använd så lite vatten som möjligt. Var 
försiktig med golv av bok, eftersom för mycket 
fukt kan skada kortsidorna av brädorna eller 
stavarna.

När golvet är helt torrt är det dags att 
överlackera med Kährs Mattlack. 

Tillsätt härdaren till lacken och blanda noga 
innan användning. Öppna och låt medlet avluftas 
innan det appliceras (10 minuter). Måste 
användas inom 4 timmar.

Testa alltid ytbehandlingen på ett mindre 
område för att kontrollera färgen och 
fästförmågan.

Rekommenderad applicering: 
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista 
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 
timmar. För tyngre föremål och mattor måste 
medlet härdas i minst fyra dagar. 

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder 
basiska rengöringsmedel.
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TOTALRENOVERING 

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl 
behöver renoveras går det utmärkt att 
maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt 
med Kährs lack eller mattlack.

Obs! En totalrenovering ändrar utseendet 
radikalt för infärgade produkter samt golv med 
fasade kanter och/eller borstad yta.

Ytan som ska behandlas måste slipas och vara fri 
från damm, smuts och andra främmande 
material.

Golvets temperatur bör inte vara under 14 °C 
eller överskrida 28 °C. Det bästa är en 
golvtemperatur på 20 °C och en relativ 
luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och 
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa 
alltid ytbehandlingen på ett mindre område för 
att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering: 
3–5 lager.
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Mellanslipa golvet efter varje lager. Den minsta 
rekommenderade tjockleken för täckningen är 
0,50 l/ m², total mängd. Var mycket försiktig när 
golvytan används under de fyra första veckorna.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista 
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 24 
timmar. För tyngre föremål och mattor måste 
medlet härdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder 
starka basiska rengöringsmedel.

! Eventuell golvvärme måste vara avslagen när 
överlackering görs.

Obs! Kährs Linnea kan inte slipas.

UNDERHÅLL AV LACKADE GOLV

För högglanslackade golv

För Kährs golv med högglanslack:
Ytan som ska behandlas måste vara fri från 
damm, smuts och andra främmande material. 
Om golvytan är mycket smutsig kan du använda 
en roterande skurborste (för screeding) för att 
se till att golvet är fritt från fett och smuts. 
Avjämningskvaliteten bör vara P 350–P 500.

Golvets temperatur bör ligga mellan 14 °C och 28 
°C. Det bästa är en golvtemperatur på 20 °C och 
en relativ luftfuktighet på 55 %.

Skaka behållaren innan användning, öppna och 
låt medlet avluftas innan det appliceras. Testa 

alltid ytbehandlingen på ett mindre område för 
att kontrollera färgen och fästförmågan.

Rekommenderad applicering: 
1 lager, täckning 0,1 l/m².
Applicera med rulle, borste eller påstrykare.

Du kan gå på golvet 8 timmar efter den sista 
appliceringen. Ytan klarar lättare möbler efter 
24 timmar. För tyngre föremål och mattor 
måste medlet härdas i minst fyra dagar.

Låt det gå minst 3 veckor innan du använder 
basiska rengöringsmedel.

P-VÄRDE 350–500
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EFTER LÄGGNINGEN 

Det första underhållet med Satin Oil ska ske 
omedelbart efter att golvet installerats. Detta 
innebär att golvet från början har en skyddande 
beläggning som hindrar vatten från att tränga 
ned mellan bräderna och att golvet behåller sin 
lättstädade och vackra yta.   

Rekommenderad dosering:
1 l Kährs Satin Oil per 200–300 m²

Mer information finns i Underhåll vid behov på 
sidan 10

Placera en dörrmatta både utanför och innanför 
ytterdörren, så slipper du få in smuts och grus 
som annars kan slita onödigt hårt på golven. 
Sätt tassar på möblerna (dock ej metalltassar 
som ger fläckar och repor på trägolv) så undviker 
du onödiga märken och repor i golvet.

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som 
ska användas till vilket golv.

DAGLIG RENGÖRING 

Vid daglig rengöring används torra metoder, till 
exempel dammsugare och mikromopp.

VANLIGT UNDERHÅLL 

Rengör ytan från smuts och skräp som kan repa 
ytan genom att dammsuga eller torrmoppa. 
Späd ut rengöringsmedlet i ljummet vatten enligt 
doseringsinformationen på flaskan – eller 
använd det färdigblandade Kährs Spray Cleaner. 
Använd aldrig såpa vid rengöring av trägolv. Då 
kan en fet hinna bildas på golvet som gör golvet 
svårare att hålla rent.

Fukttorka golvet vid behov med en väl urvriden 
mopp eller golvtrasa. Golvet får bara fuktas lätt. 
Den vattenfilm som bildas efter skurduken ska 
torka inom 1 minut. Låt inte heller vattenspill 
ligga kvar, i synnerhet inte på golv av bok och 
hard maple (kanadensisk lönn), som är extra 
känsliga för fukt. Hur ofta golvet måste 
fukttorkas beror på användning och 
nedsmutsning.

FLÄCKBORTTAGNING 

Ta bort fläckar så snabbt som möjligt enligt 
anvisningarna nedan. 

Var dock försiktig med starka fläckborttagnings-
medel, eftersom stora mängder och hård 
gnidning kan påverka ytbehandlingen.

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV

ELLER

FLÄCKAR AV AVLÄGSNAS MED
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot och torkade rester av choklad 
eller fett.

Rengöringssprit, tvättbensin eller liknande.

Vaxkrita, läppstift, filtpennor. Rengöringssprit.
Stearin, tuggummi. Fryssprej eller en plastpåse med iskuber på fläcken.

Skrapa sedan försiktigt bort fläcken.
Blod. Kallt vatten.
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UNDERHÅLL VID BEHOV

Hur ofta golvet måste underhållas beror bland 
annat på användning, rengöring, exponering för 
direkt solljus osv. Om du genomför 
underhållsbehandlingarna lite oftare under det 
första året får golvet en extra stark, 
fuktbeständig yta som är lätt att rengöra. Efter 
detta utförs underhållet normalt sett minst två 
gånger om året. Kom ihåg att områden som 
utsätts för större slitage än resten av golvet kan 
behandlas för sig. Ju oftare underhållet utförs, 
desto bättre blir resultatet. Ytan som ska 
underhållas måste vara torr och fri från damm 
och smuts.

Instruktion
1. Dammsug golvet noga. 
2. Rengör golven med Kährs Cleaner och en 

mikromopp. Följ instruktionerna för Kährs 
Cleaner. Använd endast fukttorkning, ytan 
bör vara torr igen inom en minut. För mycket 
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med 
en sträv borste. 

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden 
trasa. 

4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet 
torka i 30 minuter. För mycket smutsiga golv 
eller golv med kraftig struktur kan det vara 
nödvändigt att upprepa steg 2–4. 

5. Applicera ett tunt lager Kährs Satin Oil på 
ytan och sprid ut den jämnt med en 
mikromopp från Kährs eller en torr trasa 
genom att skrubba längs med strukturen. 
Polera igen med en ny mikromopp efter 10–15 
minuter så att inga klibbiga delar finns kvar. 
Tänk på att två tunna lager olja ger bättre 
resultat än ett tjockt lager. Om du använder 
för mycket olja blir ytan klibbig. 

 
När golvet har torkat i 5 timmar kan du använda 
det försiktigt, men det tar 12 timmar innan du 
kan flytta tillbaka lättare möbler. Vänta 24 
timmar innan du flyttar tillbaka mattor och 
tyngre möbler.

Rekommenderad dosering
Lätt till normalt nedsmutsade golv: 100 ml (1 dl) 
Kährs Satin Oil per 200–300 m²

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som 
ska användas till vilket golv.

RENOVERING 

Efter långvarig användning kan det vara 
nödvändigt att renovera ytan och ersätta den 
med en ny oljebehandling.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba 

tills smutsen har lösts upp. För mycket 
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med 
en sträv borste.

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden 
trasa.

4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet 
torka i 30 minuter.

För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig 
struktur kan det vara nödvändigt att upprepa 
steg 1, 2 och 3.

5. Applicera Kährs Satin Oil på ytan. Sprid ut 
oljan jämnt med Kährs mikromopp. Detta 
görs genom att skrubba både längs med och 
tvärs över golvbrädan tills lagret blivit tunt 
och jämnt.

6. Låt ytan vila i 10–15 minuter.

För ytor med stort slitage kan det vara 
nödvändigt att upprepa steg 5 och 6.

7. Polera ytan med en ny, torr mikromopp. 
Detta görs för att säkerställa att oljan har 
spridits ut ordentligt.

 
Tänk på att två tunna lager olja ger bättre 
resultat än ett tjockt lager. Om du använder för 
mycket olja blir ytan klibbig.
 
Rekommenderad dosering
100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m²

Klar Kährs Satin Oil finns i två varianter:
– Kährs Satin Oil
– Kährs Satin Oil Matt

Kontakta Kährs för rådgivning om vilken olja som 
ska användas till vilket golv.

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV
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TOTALRENOVERING 

Om golvet är mycket slitet eller av andra skäl 
behöver renoveras går det utmärkt att 
maskinslipa till rent trä och ytbehandla på nytt.  

Obs! En totalrenovering ändrar utseendet 
radikalt för infärgade produkter samt golv med 
fasade kanter och/eller borstad yta. 

RENOVERING AV INFÄRGADE GOLV

Efter långvarig användning kan det vara 
nödvändigt att renovera ytbehandlingen och 
ersätta den med en ny behandling med 
pigmenterad Satin Oil.

1. Applicera Kährs Cleaner jämnt på ytan. 
2. Rengör ytan med Kährs mikromopp. Skrubba 

tills smutsen har lösts upp. För mycket 
smutsiga golv ersätter du mikromoppen med 
en sträv borste.

3. Ta bort medlet och smutsen med en urvriden 
trasa.

4. Rengör ytan med en torr trasa och låt golvet 
torka i 30 minuter.

För mycket smutsiga golv eller golv med kraftig 
struktur kan det vara nödvändigt att upprepa 
steg 1, 2 och 3.
 

5. Applicera Kährs pigmenterade Satin Oil på 
ytan. Sprid ut oljan jämnt med Kährs 
mikromopp. Detta görs genom att skrubba 
längs med och tvärs över golvbrädan tills 
lagret blivit tunt och jämnt.

6. Låt ytan vila i 10-15 minuter.

Om en starkare omfärgning krävs upprepar du 
steg 5 och 6. Detta kan göras maximalt 3 gånger, 
eftersom för tjocka lager ger en klibbig yta.
 
Polera ytan med en ny, torr mikromopp. Detta 
görs för att säkerställa att oljan har spridits ut 
ordentligt.
 
Tänk på att två tunna lager olja ger bättre 
resultat än ett tjockt lager. Om du använder för 
mycket olja blir ytan klibbig.

Rekommenderad dosering
100 ml (1 dl) pigmenterad Kährs Satin Oil per 
200–300 m²

UNDERHÅLL AV OLJADE GOLV

Obs! Vid användning av Kährs Satin Oil finns risk för självantändning vid kontakt med organiska 
material (t.ex. bomullstrasor, sågspån, absorberande isoleringsmaterial etc.) på grund av 
självtorkande oljeinnehåll. Trasor och andra organiska material som dränkts i olja måste läggas i 
vatten omedelbart efter användning för att undvika självantändning.
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KÄHRS CLEANER 1,0 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av 
trä- och laminatgolv. Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. Koncentrerad.

Artikelnr. 710518

KÄHRS SPRAY CLEANER 0,75 LITER
– effektiv cleaner för lackade och oljade golv

Kährs Cleaner är en effektiv och miljövänlig produkt som är särskilt utformad för rengöring av 
trä- och laminatgolv.

Innehåller inga organiska lösningsmedel eller pigment. För normal daglig rengöring. Färdig att 
använda.

Artikelnr. 710529

KÄHRS REMOVER 1,0 LITER
– effektiv borttagning av polish och lackrefresher

Kährs Remover är en borttagare för polish och lackrefresher från trägolv. Kährs Remover kan 
även användas för grovrengöring. Dosering borttagning polermedel 50–100 ml/10 l vatten, 
dosering grovrengöring 500–1000 ml/10 l vatten.

Artikelnr. 710523

KÄHRS LACKREFRESHER 1,0 LITER 
– återställer ytan på ett lackat golv

Kährs Lackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten 
används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som 
förenklar städning och underhåll. Kährs Lackrefresher används på lackade och 
högglanslackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.

Artikelnr. 710522

RENGÖRINGS- OCH UNDERHÅLLSPRODUKTER
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KÄHRS MATTLACK 1,0 LITER 
– golvytbehandling

Kährs mattlack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trägolv. 
Lämplig för överlackering av mattlackade golv från Kährs. Applicera med rulle, borste eller 
påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt 
slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs mattlack är lämplig för 
användning i bostäder och kommersiella lokaler samt i sporthallar.

Artikelnr. 710618

KÄHRS HÖGGLANSLACK 1,0 LITER 
– golvytbehandling

Kährs högglanslack är en tvåkomponents vattenbaserad polyuretanytbehandling för trä- och 
parkettgolv. Lämplig för överlackering av högglanslackade golv från Kährs. Applicera med 
rulle, borste eller påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig 
mot mekaniskt slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs högglansiga lack 
är lämplig för användning i bostäder och kommersiella lokaler.

Artikelnr. 710630

SATIN OIL 1,0 LITER
– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovren-
göring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart 
efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande 
beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller 
sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil 
per 200–300 m2, normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.

Artikelnr. 710553

KÄHRS LACK 
– golvytbehandling

Kährs lack är en enkomponents vattenbaserad polyuretan-/ akrylatytbehandling för trä- och 
parkettgolv. Lämplig för överlackering av lackade Kährsgolv. Applicera med rulle, borste eller 
påstrykare. Denna ytbehandling har utmärkt hållbarhet och är mycket tålig mot mekaniskt 
slitage och rengöringsmedel som är vanliga i hemmet. Kährs lack är lämplig för användning i 
bostäder och kommersiella lokaler. För Kährs mattlackade golv eller sportgolv används Kährs 
Mattlack.

Artikelnr. 1,0 liter: 710521
Artikelnr. 5,0 liter: 710519

KÄHRS MATTLACKREFRESHER 1,0 LITER
– återställer ytan på ett mattlackat golv

Kährs Mattlackrefresher är enkel att använda för att fräscha upp lackade trägolv. Produkten 
används för att återställa ytan i ett nedmattat lackat golv och ger ett skyddande lager som 
förenklar städning och underhåll. Kährs Mattlackrefresher används på mattlackade och 
ultramatt lackade golv. Dosering ca. 60 m²/l.

Artikelnr. 710541
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SPRAYMOPPKIT

Komplett rengöringssats för fukttorkning av olika typer av golv. Lämplig för både lackade och 
oljade trägolv. Praktisk och ekonomisk användning med avtryckarstyrd applikation av cleaner. 
Satsen innehåller: Mopphållare med ergonomiskt skaft, utbytbar Spray Cleaner refill på 0,75 
liter, 1 liter Spray Cleaner, 3-delad mikrofibermopp av hög kvalitet med kardborrefästen.

Artikelnr. 710574

SPRAYMOPP CLEANER 0,75 LITER

Refillpaket för spraymoppkit

Artikelnr. 710576

PIGMENTERAD SATIN OIL 1,0 LITER
– infärgad underhållsolja

Kährs pigmenterade Satin Oil är en härdande uretanolja för underhåll av trägolv. Satin Oil ger 
golvet ett skyddande oljelager med vacker lyster. Satin Oil skyddar genom att tränga ned i 
golvets yta. Rekommenderad dosering (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.

Artikelnr. 710585 Satin Oil mörkbrun, matchar till exempel Romanov 
Artikelnr. 710586 Satin Oil mörkgrå, matchar till exempel Ulf 
Artikelnr. 710587 Satin Oil gråbrun, matchar till exempel Sture 
Artikelnr. 710588 Satin Oil vit, matchar till exempel Olof 
Artikelnr. 710589 Satin Oil vit, matchar till exempel Gustaf 
Artikelnr. 710641 Satin Oil Matt brun, matchar till exempel Sevede
Artikelnr. 710642 Satin Oil Matt mörkbrun, matchar till exempel Tveta
Artikelnr. 710643 Satin Oil Matt grå, matchar till exempel Handbörd
Artikelnr. 710644 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Möre
Artikelnr. 710645 Satin Oil Matt gråbrun, matchar till exempel Ydre
Artikelnr. 710646 Satin Oil Matt gråvit, matchar till exempel Kinda
Artikelnr. 710647 Satin Oil Matt ljusbrun, matchar till exempel Vedbo/Finnveden
Artikelnr. 710648 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Aspeland
Artikelnr. 710649 Satin Oil Matt vit, matchar till exempel Vista

SATIN OIL MATT 1 LITER
– klar underhållsolja

Kährs Satin Oil är en oxidativ härdande underhållsolja för periodiskt underhåll och grovren-
göring av oljade trä- och parkettgolv. Det första underhållet med Satin Oil ska ske omedelbart 
efter att golvet installerats. Detta innebär att golvet från början har en skyddande 
beläggning som hindrar vatten från att tränga ned mellan bräderna och att golvet behåller 
sin lättstädade och vackra yta. Rekommenderad dosering efter läggning 1 l Kährs Satin Oil 
per 200–300 m2, normalt till lätt smutsade golv 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m2.

Artikelnr. 710592
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KÄHRS MOP REFILL

Ersättningsdyna för Kährsmoppen. Går att maskintvätta.

Artikelnr. 710512

KÄHRS UNDERHÅLLSKIT

Den perfekta heltäckande rengöringslösningen för ditt Kährs-golv. Kitet innehåller en 
0,75-litersflaska med Spray Cleaner, en torrmopp och golvskydd.



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Tapeter & målade ytor 

Information om de tapeter och färger som är valda i er bostad finns i 

specifikationen över era inredningsval. Sätt gärna in skötselanvisningar för 

exempelvis speciella tapeter bakom denna flik.  

MÅLADE YTOR 
Var försiktig med nymålade ytor, färgens goda egenskaper uppnås först efter 
några veckor. Efter att färgen har härdats används handdiskmedel alternativt 
allrengöringsmedel som inte innehåller lösningsmedel. Missfärgningar som 
uppkommit då metall gnidits mot ytan försvinner lätt med ett suddgummi. 

Ytor målade med halvmatta och halvblanka färger rengörs med diskmedel 
alternativt allrengöringsmedel nerifrån och upp. Torka med vatten och vädra för 
att minska luftfuktigheten. 

TAK 
Målade ytor torkas av med en väl urvriden trasa efter rengöring. Matta ytor kan 
bli flammiga vid kraftig tvättning. Var extra varsam om ditt tak är grängat (dvs 
taket har en knottrig ytstruktur), då är det känsligt för fukt och bör inte torkas med 
fuktig trasa.  

LISTVERK 
Golvsocklar och dörrfoder är tillverkade i furu och fabriksmålade vita i kulör NCS 
S 0500-N. 

TAPETER 
Var varsam vid rengöring av era tapeter, följ leverantörens anvisningar för just er 
tapet noga. Tänk på att tapeterna i de olika rummen kan vara gjorda i olika 
material även om de är från samma leverantör och därför vara olika känsliga. 

 



 

 
Skötselpärm – Brf Gullklövern, november 2022  
Med reservation för ändringar och eventuella tryckfel. 
  

Att sätta upp saker på väggen  

Väggarna sätter den personliga prägeln på ditt hem, var noggrann när ni sätter 

upp tavlor, krokar och liknande för att undvika onödiga hål i väggarna. Olika 

väggmaterial kräver olika metoder för uppfästning, ta kontakt med kunnig person 

om ni är osäker. Om ni har skjutdörrar i er bostad, tänk på att spiken eller 

skruven som ni använder för att hänga upp er tavla med kan skada eller låsa 

skjutdörren.  

• HÅRDA VÄGGAR 
I betong- och tegelväggar gör ni hål med en slagborrmaskin.  
 

• PORÖSA VÄGGAR 
Till gipsskivor och lättbetongväggar använder ni drillborr, borrsväng eller 
borrmaskin. Alla hål måste pluggas. Er järnaffär kan ge er råd om vilka 
skruvar och krokar ni bör använda för respektive väggmaterial. Undvik 
självhäftande krokar, de lossnar lätt och lämnar fula limmärken efter sig. 

• I VÅTRUM 
Undvik att göra hål i en kakelklädd vägg, särskilt vid duschplats och kring 
badkar. Läs mer under fliken ”Kakel & klinker” 

• IDOLAFFISCHEN 
Sätt gärna upp affischen på barnens stora idol, världskartan eller 
almanackan. Använd häftstift eller nålar. Tejp och fästlera ger fula märken på 
tapeten. 
 

• SÅ HÄR GÖR NI ”OSYNLIGA” HÅL 
Vid upphängning av exempelvis större tavlor eller hyllor då ni behöver borra i 
väggen kan ni enkelt gömma borrhålen. Börja med att göra två snitt i ett kryss 
i tapeten med en skarp kniv där ni vill borra. Lyft undan tapetflikarna och 
borra. När ni inte ska använda hålet längre tar ni ut skruven, viker tillbaka 
tapetflikarna och hålet ”försvinner”. 

Följ alltid leverantörs anvisning när ni monterar upp saker på väggen. 
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Köksinredning & garderober 

Ditt kök håller hög standard och är byggt för att användas varje dag under lång 

tid. Genom att ta hand om dess inredning får ni ett kök som kan användas varje 

dag i många år. Om ni har bänkytor av trä är det extra viktigt att ni följer 

leverantörens anvisningar för att bevara dess egenskaper.  På följande sidor 

finns skötselanvisningar från er köksleverantör.  

Garderobernas dörrar kan justeras vid behov genom att skruva vid gångjärnen. 
Följ er leverantörs anvisningar. 

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om det uppstår något fel på inredningen i ditt kök. Därefter 
kontaktar ni själv leverantören direkt.   



KÖK
DRIFT OCH UNDERHÅLL
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Vardagsglädje på plats hos dig!

Grattis till att du valt ett Ballingslövskök till ditt hem. Vi vet att du kommer 

att använda ditt kök dagligen och därför är det viktigt för oss att du blir nöjd. 

Ett kök från Ballingslöv baseras alltid på ett gediget produktkunnande och 

hög kvalitet. 

Vår målsättning är att du skall få full valuta för din investering och känna 

dig nöjd i många år framöver. På följande sidor finner du mer information om 

produkten och hur du sköter den för att kunna njuta av dess funktioner under 

lång tid framöver.

Ballingslöv AB har tillverkat inredning till hemmet sedan 1929 och ingår idag 

i koncernen Ballingslöv International AB som bildades 1998. Koncernen är en 

av de ledande tillverkarna för kök, bad och förvaring. 
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Lätt och rätt skötsel av ditt nya kök!

MÅLADE YTOR
Använd vanliga rengöringsmedel som normalt finns i 
ett hushåll. Undvik skurmedel eller andra preparat som 
innehåller slipmedel eller medel med ammoniak. Ett 
sortiment av underhållsprodukter finns att tillgå hos 
återförsäljare till Ballingslöv.  

LACKERADE TRÄYTOR
Fanerade och massiva träytor är mer eller mindre poriga. 
Var därför sparsam med vatten vid rengöring. Använd 
lätt fuktad trasa och eftertorka med väl urvriden trasa. 
Lämpliga rengöringsmedel är samma som till målade 
ytor. Använd aldrig thinner eller dylikt för fläckborttag-
ning.

LAMINAT- OCH MELAMINBELAGDA YTOR
Rengöres med i hushållet förekommande rengörings-
medel i likhet med målade och lackerade ytor. Ämnen 
som kan förorsaka missfärgningar eller frätskador (jod, 
vätesuperoxid, bläck, mineralsyror, ammoniak etc.) ska 
givetvis undvikas. 

LÅDOR, BACKAR OCH INREDNINGSDETALJER
Efter rengöring med lämpligt syntetiskt rengöringsme-
del eftertorkas med fuktig trasa, för att undvika statisk 
elektricitet. Kristallolja, aceton och liknande medel får ej 
användas, då dessa kan skada plastdetaljer. Till läderde-
taljer rekommederar vi att ni använder Leather Clean & 
Protect.

BÄNKSKIVOR 
Se skötselanvisning som medföljer bänkskivorna.  

ELINSTALLATION
Kontakta alltid behörig installatör.
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Luckor

MODELL TJOCKLEK MATERIAL YTA KANTLIST ÖVRIGT

Birka kulör   19 MDF Målad  

Bistro faner  19 Spånskiva / faner Bets / målad /  
    matt vitpigment 7 mm trä

Bistro kulör  19 MDF Målad

City  19 Spånskiva Högtryckslaminat 1 mm aluminium 

Fenix  19  Spånskiva Fenixlaminat ABS-list

Gastro kulör  19 MDF Målad

Gastro trä  19 Massivt trä Bets / målad /  
    matt vitpigment

Harmoni  16 Spånskiva Melamin / målad 0,4 mm melamin

Line faner  19 Spånskiva / faner Bets / målad /  
    matt vitpigment / lasyr 7 mm trä Dekorlist i alu och grafitgrå

Line kulör  19 MDF Målad  Dekorlist i alu, vit och grafitgrå

Magnum  30 Spånskiva / faner Matt vitpigment 1,2 mm trä

Meny  19 MDF Målad

Mono  19 MDF Målad

Nordic  19 Massivt trä Målad

Plan  16 MDF Målad

Star  19 MDF Målad

Stil  19 Spånskiva Melamin / målad 0,4 mm melamin Integrerat grepp i alu och grafitgrå

Studio kulör  19 MDF Målad

Style  19 Spånskiva Högtryckslaminat 7 mm trä

Wood  19 Massivt trä 3-skikt Bets / matt vitpigment
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SKÅPSTOMMAR 
Skåpens sidor, bottnar och tak tillverkas av 16 mm vit 
melaminbelagd spånskiva (E05-klassad). Framkanter har 
list i plast som följer stommens utförande. Vita stommar 
kan förses med fanerad framkant i följande utföranden: 
ask matt vitpigmenterad, ask brunbetsad, ek natur, ek matt 
vitpigmenterad, ek grålasyr, ek bets ljusbrun, ek svartbetsad, 
rostfri samt ABS list i 12 kulörer.
Skåpryggar består av 3,2 mm träfiberplatta:  
vit melamin, målad eller med trästruktur. Fanerade skåp 
har rygg av fanerad träfiberplatta. Sidor, bottnar och tak 
består av fanerad spånskiva. Skåpstommens baksida är 
försedd med hängarlist (fästregel) i ovan- och nederkant. 
Bottnar i bänk- och högskåp är förborrade för montering 
av stödben. Skåpsidorna har invändigt 5 mm förborrade 
hål med 32 mm c/c-avstånd för flexibel placering av hyllor, 
trådbackar etc.
Bänkskåpens översta del har en främre och en bakre 
facklist (stabiliseringslist) i massiv furu. Kopplingsskruv 
för sammankoppling av skåpen intill varandra ingår i 
leveransen.

Skåp som ska kombineras med vitvaror har urtag för 
ventilation i skåpets bakkant. eller bakom ryggen i skåpet. 
Urtaget är 205 cm2.

HYLLOR OCH HYLLBÄRARE 
Vita skåp har hyllor av 16 mm vit melaminbelagd spånskiva.  
Fanerade skåp är försedda med fanerade hyllor. Glashyllor 
är tillverkade av 5 mm härdat klarglas för 400 och 800 mm 
överskåp.
Hyllbärare är i plast, för bänk- och högskåp av polyamid. 
Glashyllor har hyllbärare i transparent plast. Samtliga 
hyllbärare har en säkring som håller hyllan på plats.

TRÅDBACKAR OCH GALLERHYLLOR 
Trådbackarna har mörkgrå pulverlackad metalltråd med 
glidlister i mörkgrå plast (polypropen). Gallerhyllor finns i 
lackerad silverfärg (beteckningen SF) och är försedda med 
rullglidlister i metall. 

 

Materialfakta



KÖK  |  98  |  KÖK

DESIGNBOX I VIT OCH GRÅ 
Som standard levereras lådskåp med vit eller grå designbox. 
Sidor och bakstycke är av pulverlackad stålplåt. Höga lådor 
går att få med sidor av 10 mm klarglas eller plåtsidor. 
Botten är av vit melaminbelagd spånskiva. Bottenmatta 
ingår i alla lådor som standard. Lådan kräver minimal 
öppningskraft och har synkroniserad och svävande lätt 
gång samt är utdragbar i hela sitt djup. För lådor upp tom 
80 cm bredd är bärförmågan 40 kg.  
För lådor i bredden 90 cm samt lådor för sopsortering 
är bärförmågan 70 kg. Lådorna är mjukstängande 
(BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i sid- och höjdled 
samt frontvinkel. 

DESIGNBOX I TRÄ 
Som tillval kan lådor i trä väljas. Sidor och bakstycke 
är av massiv vitpigmenterad ask. Botten är askfolierad 
melaminbelagd spånskiva. Bottenmatta i filt ingår i alla 
lådor som standard. Bärförmågan är 40 kg. Lådorna är 
mjukstängande (BLUMOTION). Lådfronterna är justerbara i 
sid-, djup- och höjdled samt frontvinkel.

TIP-ON BLUMOTION (TILLVAL)  
Förenar fördelarna med den mekaniska öppningsfunktionen 
TIP-ON och den välbeprövade BLUMOTION-dämpningen för 
mjuk och tyst stängning. Även Designbox i trä kan realiseras 
med den funktionen.

PROJEKTLÅDA 
För projektmarknaden levereras den s.k. projektlådan som 
standard. Sidor är av dubbelvikt antracitlackerad stålplåt 
Bakstycke i plåt. Botten är av antracitgrå melaminbelagd 
spånskiva. Lådan har rullvagnssystem med valsar och är 
utdragbar i hela sitt djup. Bärförmågan är 30 kg på lådor 
och 50 kg på sopsorteringslådan. Lådorna är mjukstängande 
de sista 50-70 mm. Lådfronterna är justerbara i sid- och 
höjdled.

GÅNGJÄRN 
Självstängande med integrerad dämpning som standard, 
helt i metall, med s k clip-funktion, vilket innebär att luckan 
med ett enkelt handgrepp kan monteras och demonteras. 
Gångjärnen är dolda vid stängd lucka. Öppningsvinkeln 
är 110° (enligt Konsumentverkets rekommendationer). 
Justerbart i sid-, höjd- och djupled. Hörnskåp med 
beteckning HS och KS samt backskåp BR har gångjärn med  
155° öppningsvinkel. Även dessa har integrerad dämpning 
som standard med clipfunktion.

FRISIDOR 
16 mm med profilerad kant. Finns som målad MDF-board 
och i fanerat utförande. Finns även frisidor i 10 mm målat 
utförande med rak kant och i 25 mm målat och fanerat 
utförande med rak kant.

PASSBITAR OCH PASSBITSSATS 
19 mm målad MDF-board och fanerad spånskiva. Passbitar 
finns dels listade med en långsida och två kortsidor 

anpassade för resp skåphöjd, dels olistade i 2406 mm 
längder. Passbitssatsen består av två delar; en vit del som 
monteras i linje med skåpstommen, och en ytterdel som är 
fanerad eller målad. Den senare delen som har profilerade 
kanter, en långsida och två kortsidor, monteras i linje med 
luckan. Utfyllnad för anpassning av inbyggnadsmått för 
kyl och ugn levereras med inbyggnadsskåp när så anges i 
skåpredovisningen.

SOCKLAR 
Sockelhöjden är 102 mm, 120 mm eller 150 mm. Finns 
i målat, laminerat och fanerat utförande samt med 
aluminiumbelagd yta eller med folierad spegelyta. Hörnlister 
i vit plast, aluminium, målat och massivt trä. Samtliga socklar 
levereras i längder om 2406 mm.

TAKANSLUTNINGAR 
Finns i fanerad och målad melaminbelagd spånskiva i 
höjderna 150, 250, 300, 350 och 400 mm. Hörnlister i vit 
plast, målat och massivt trä. Takanslutningar levereras i 
längder om 2406 mm.

EMBALLAGE 
Miljövänlig krympfilm av polyeten (bildar koldioxid (C02) och 
vatten vid förbränning). Kantskydd av kraftig kartong.

MÅTT OCH TOLERANSER 
Skåpens breddmått understiger modulmåttet med  
2 mm. Tolerans: ± 1 mm.

ÖVRIGT 
Luckor, bänkskivor, listverk, knoppar och handtag redovisas 
på andra sidor i katalogen samt på webben.

GARANTI 
Du får 20 års garanti på gångjärn och lådsystem, samt  
10 års garanti på skåpstommar. I övrigt gäller 
Konsumentverkets rekommendationer.

KVALITETSSÄKRING. MILJÖCERTIFIERING 
Ballingslöv är certifierade enligt kvalitetssystemet ISO 9001 
och miljöcertifierade enligt ISO 14001, två internationella 
standarder för miljö- och kvalitetssystem.

RESERVATIONER 
Väljer du massiva eller fanerade luckor, lådfronter eller 
tillbehör väljer du samtidigt något personligt och unikt. 
Trä är naturmaterial och visar ofta variationer i färger och 
strukturer, även mellan enskilda luckor/lådfronter/detaljer 
och leveranser, vilket är viktigt att känna till.
Ballingslövs ständiga produktutveckling kan medföra 
ändringar i utförande, design och konstruktion, vilket vi 
förbehåller oss rätten till.
Av trycktekniska skäl kan produktens färger i katalogen 
avvika något från de verkliga färgerna. Färgprover finns hos 
Ballingslövs återförsäljare.



KÖK  |  1110  |  KÖK

Skötselanvisning för bänkskivor

ALLMÄN INFORMATION

Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier 
och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men 
bara en kort stund. Använd alltid underlägg, då metallytor lätt överstiger värmegrän-
sen och ytan kan skadas permanent.

LAMINAT

ALLMÄN INFORMATION

KOMPAKTLAMINAT Laminat är motståndskraftigt gentemot vanliga i hushållet förekommande kemikalier 
och rengöringsmedel, undantaget starka syror och baser. Laminatet är värmetåligt men 
bara en kort stund. Använd alltid underlägg, då metallytor lätt överstiger värmegrän-
sen och ytan kan skadas permanent.

Linoleum består av finmalet linoleuomgranulat, som framställs av ren oxiderad, 
vegetabilisk linolja och naturlig sav, tillsatt trämjöl, kalk och färgpigment. Linoleum 
valsas ut på en impregnerad pappersbaksida. Som finish används en vattenbaserad, 
tvärbunden akrylfinish.

OBS! Det kan vara färgskillnader mellan enskilda skivor. Detta är särskilt synligt vid 
olika leveranser men kan också förekomma inom samma leverans.

LINOLEUM
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Innan man börjar använda bänkskivorna efter
montering, ska man rengöra dem med Surface 
Cleaner. Stryk på ett tunt lager på skivorna med 
en trasa. Låt det bilda skum och låt det verka i fem 
minuter. Torka av ordentligt med rent vatten. Det är 
viktigt man torkar bort all Surface Cleaner. Torka en 
sista gång med en trasa och avsluta med att torka 
av med en urvriden melaminsvamp. 
OBS! Melaminsvamp bör inte användas på hög-
glanspolerade ytor, efter somglansen kommer att 
försvinna.

Daglig rengöring sker normalt 
med rent vatten och en urvriden 
trasa. Vid kraftig nedsmutsning
rekommenderas att man använ-
der ett vanligt rengöringsmedel 
utan slipande effekt (inte disk-
medel). Räcker det inte, så börjar 
man om med  Surface Cleaner.

Vid  användning av diskmedel kan det bildas 
en fet ytbeläggning som tas bort med lika 
delar vatten och klorin. Använd en trasa eller 
en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. 
Träkanter på skivan tål inte klorin. Träkanter 
skall oljas in vid behov. Efter all behandling, bör 
skivan tvättas med ljummet vatten.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING DAGLIG SKÖTSEL ÖVRIGA RÅD  

Behandla med lacknafta för att ta bort limrester, si-
likon och likande rester. Efterbehandla med Surface 
Cleaner som fräschar upp ytan. Stryk ut ett tunt 
lager på ytan och gnid med en trasa eller svamp 
(använd ej hushållspapper). På ojämna ytor kan en 
borste användas. Produkten rengör effektivt och 
efterlämnar en fin yta som verkar smutsavvisande.

Fuktig trasa och vid behov ett 
milt rengöringsmedel. Undvik 
slipande rengöringsmedel då 
dessa kan repa laminatet.

Vid  användning av diskmedel kan det bildas 
en fet ytbeläggning som tas bort med lika 
delar vatten och klorin. Använd en trasa eller 
en borste. Om klorin används, vädra ordentligt. 
Efter all behandling, bör skivan tvättas med 
ljummet vatten.

Grundrengöring: Vid svårbehandlad smuts, blöt 
ytan med vatten och linoleumvård i 5 minuter. 
Bearbeta sedan försiktigt med en mjuk svamp eller 
trasa. Avsluta med att torka bort det smutsiga 
vattnet med en trasa.

För att förhindra bestående 
fläckar rekommenderas under-
lägg. Om fläckar ändå uppstår 
är det viktigt att avlägsna dem 
så fort som möjligt för att 
förhindra att de tränger ner i 
materialet. Ytan rengörs med 
ett neutralt rengöringsmedel 
upplöst i vatten.

Linoleum tål värme upp till 70°C. Använd alltid 
underlägg eftersom grytor, stekpannor etc 
lätt överstiger värmegränsen. Vattenkokare 
och kaffekokare kan avge kondens som kan 
skada ytan och skarvar. Skurpulver, stålull eller 
andra slipande rengöringsmedel bör undvikas 
då det kan repa linoleumen och förstöra ytans 
akrylfinish.
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Bänkskivor av natursten är naturprodukter. Det kan därför förekomma mindre skill-
nader vad gäller färg/ådring och fläckar mellan din bänkskiva och de färgprover som 
finns i vårt katalogmaterial och hos våra återförsäljare. I många typer av sten kan det 
förekomma små fördjupningar eller hål i ytan. Natursten är uppbyggt av mineraler och 
innehåller kvarts, fältspat och muskovit. Sammansättningen av dessa mineraler gör 
att natursten är mycket slitstarkt och samtidigt är det den enklaste naturstenen att 
underhålla.

Bänkskivor av kompositsten är gjutna material. Det kan även där förekomma mindre 
skillnader mellan din bänkskiva och de färgprover som finns i vårt katalogmaterial 
och hos våra återförsäljare. Kompositsten är tillverkad av 95 % kvarts, färgpigment 
och bindemedel av harts. I enfärgade skivor kan det förekomma koncentrationer av 
färgpigment.

NATURSTEN/KOMPOSITSTEN

Bänkskivor av massivt trä är en naturprodukt. Färgen och ådringen som din bänkskiva 
har är unik för din bänkskiva. Det kan därför förekomma mindre skillnader mellan din 
bänkskiva och de vägledande prover som finns i vårt katalogmaterial och hos våra 
återförsäljare. Alla våra massiva bänkskivor är tillverkade av FSC-certifierat trä.

Hushållsapparater som kaffebryggare, brödrostar eller liknande, som avger konstant 
värme, får inte placeras direkt på en bänkskiva i massivt trä. Värmekällan måste place-
ras på ett värmeavvisande underlag för att undvika missfärgningar och sprickbildning.

MASSIVT TRÄ

MARMOR En bänkskiva i marmor är en klassisk skönhet i köket. Marmor är en bergart som till-
kommit genom kristallisering av kalksten. Marmor bryts på samma sätt som natursten 
men är i jämförelse med natursten en porösare och mjukare stenart. På grund av 
mineralinnehållet i skivorna så måste man räkna med att hårdhet, färg och struktur 
varierar inom samma skiva. Varje marmorskiva är unik och det är vanligt med små 
fördjupningar och sprickbildningar i ytan som inte kan jämnas ut. Det har dock ingen 
betydelse för skivans hållbarhet.  

Marmor är INTE motståndskraftigt mot syror!
Syrehaltiga vätskor (sura rengöringsmedel, citron etc.) kan fräta och lämna matta 
fläckar på bänkskivan. Räkna därför med mer underhåll av marmor i jämförelse med 
exempelvis natursten.

ALLMÄN INFORMATIONALLMÄN INFORMATION
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För att skydda naturstenen mot smuts och fett är 
det viktigt att tillföra stenen såpa eller stenolja, 
speciellt vid mattslipad yta. Som alternativ kan 
antifläck användas för att försegla ytan. Genom att 
använda Stenolja framhäver man skivans färg och 
struktur.

En skiva av natursten eller 
kompositsten rengörs med varmt 
vatten. Vid grövre nedsmutsning 
kan Surface Cleaner användas till 
båda materialen. Till komposit- 
sten kan även Q-action använ-
das. För uppfräschning finns 
polish till kompositskivor.

Natursten  och kompositsten kan tåla påverkan 
av värme från t.ex. kastruller och stekpannor en 
kortare stund. Låt dock aldrig heta kastruller, 
stekpannor och annat stå för avkylning på bänk-
skivorna. Lägg i så fall alltid ett underlägg under 
kastrullen/stekpannan. Annars kan bänkskivan i 
värsta fall spricka och kompositskivor kan miss-
färgas. Rengöringsmedel som avkalkningsmedel, 
klorin, sprit m.m. ska alltid torkas bort direkt från 
bänkskivan med urvriden trasa. Om de ligger kvar 
under en längre tid på bänkskivan, kan de skada 
ytan. Bänkskivor av natursten har en tålig yta, 
men man bör ändå vara uppmärksam på att både 
natursten och kompositsten kan få repor.

Skivorna har genomgått en process, där oljan po-
lerats in i skivan, för att säkerställa att oljan trängt 
in så djupt som möjligt i träet. Efter montering men 
innan skivan tas i bruk ska den behandlas enligt 
punkterna 1–4. Under de första veckorna skall 
skivan oljebehandlas till träet är helt mättat. För 
fortsatt optimal motståndskraft rekommenderar vi 
att skivan underhålls efter behov min. 2–4 gånger 
om året och behandlas med olja enligt följande:

För daglig rengöring rekom-
menderas vanligt tvålvatten. 
Använd inte diskmedel. Använd 
aldrig rengöringsmedel som 
innehåller ammoniumklorid eller 
skurpulver. Ammoniumklorid kan 
missfärga massivt trä.

Kom ihåg: Oljetrasor kan själv-
antända. Använda trasor ska 
brännas upp eller förvaras i en 
glasburk med tättslutande lock. 
Oljan ska förvaras oåtkomligt för 
barn, samt torrt och frostfritt.

För fortsatt optimal motståndskraft rekommen-
derar vi att skivan underhålls efter behov (ca 
2–4 gånger om året) på samma sätt som innan 
skivan togs i bruk när den var ny.

Kom ihåg:  Skivor som INTE underhålls kommer 
att bli en besvikelse.

Vi rekommenderar att skivan grundbehandlas
med den medföljande stenoljan efter behov.
Om en förseglad yta önskas kan Antifläck
användas. Inför förseglingen ska skivan vara
rengjord, gärna med hjälp av Surface Cleaner.

1. Skivan rengörs på alla synliga 
fram- och bakkanter samt på syn-
liga bänkytor. Slipa skivan med 
slipsvamp. Om skivan har fläckar 
som är svåra att tvätta bort kan 
man använda en bit sandpapper 
av grovleken 180 och därefter en 
slipsvamp.

2. Påför ett tunt skikt olja på alla 
synliga framoch bakkanter samt på 
synliga bänkytor. Låt oljan torka i 
max. 10 min.

3. Torka av skivan grundigt med en 
luddfri bomullstrasa, så att inga 
blöta fläckar kommer tillbaka.

4. Inom de närmaste 8 timmarna ef-
ter behandlingen får bänkskivan inte 
komma i kontakt med vatten. Vänta 
därför innan du börjar använda den.

5. Oljan är endast avsedd för massivt 
trä och ska genast torkas av vid spill. 
Kom ihåg att göra plats för möbler, 
vägg, golv, luckor mm.

En  grundbehandlad marmor-
skiva rengörs dagligen genom 
avtorkning med varmt vatten. 

Marmor kan tåla värmepåverkan från exempel-
vis stekpannor och kastruller under kortare tid.
Kokheta grytor och annat får dock aldrig ställas
på kylning på bänkskivorna. Använd alltid ett 
grytunderlägg mellan kokkärlet och bänkski-
van. Utan denna åtgärd kan skivan i värsta 
fall spricka. Färgande vätskor ska omedelbart 
avlägsnas, eftersom de kan missfärga skivan. 
Marmor har en stark yta, men den kan repas av 
hårda föremål. 

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING DAGLIG SKÖTSEL ÖVRIGA RÅD  
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ROSTFRITT Rostfritt stål är ett material med en silkesmatt yta och kan lätt kombineras med alla 
färger som numera finns i ett modernt kök. Rostfritt stål är ett hållbart, miljövänligt 
och hygieniskt material. Samtidigt är det ovanligt slitstarkt och motståndskraftigt 
mot vätskor som används inom hushållet (dock inte syror) och kan varken rosta eller 
flagna.

KERAMIK Bänkskivor av keramik består av sand, fältspat, lera och naturliga färgpigment.  
Skivorna pressas och värmebehandlas vid en temperatur på ca 1200°C. Under den  
12 mm tjocka skivan sitter ett glasfibernät för att ytterligare stabilisera skivan. Ytan 
är ogenomtränglig samt porförseglad och kräver minimalt med underhåll. Mindre 
färgvariationer kan förekomma i förhållande till referensproverna. 

ALLMÄN INFORMATIONALLMÄN INFORMATION

Kvartsit är ett material som bildats av naturen under många miljoner år. Kvartsit är en 
metaforisk sten som huvudsakligen består av mineralkvarts. Kvartsit är vanligtvis ljus i 
färg, men mineraler i grundvatten har förändrat flera kvartsitstenar, både i färg
och struktur. Kvartsit är ett hårt material som granit, men med färger och struktur som 
påminner mer om marmor.

KVARTSIT

DEKTON Dekton från Cosentino är ett helt nytt, extremt slitstarkt material som tillverkas av 
olika mineraler. Dekton har en hög hållbarhet och unika tekniska funktioner och kan 
därför användas både inomhus och utomhus. Skillnader i färgnyanser förekommer 
ofta i Dekton, referensproverna är bara vägledande. 
Vid montering ska skivan ha stöd på var 600 mm.
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Efter avslutad montering av bänkskivan av stål tas 
skyddsfilmen bort från ytan, och lim från filmen 
torkas bort med sprit eller liknande. Sedan påförs 
impregneringsolja, som försiktigt gnids in med en 
fuktig trasa, alltid i samma riktning som bänkskivan 
är borstad – vänta i cirka 10 minuter och sedan 
torkas den av med en fuktig trasa, tills skivan är 
”fettfri”. Denna behandling kan med fördel utföras 
regelbundet, eftersom stålets yta då blir mer mot-
ståndskraftig.

Efter användning torkas bänkski-
van bara av med en fuktig trasa. 
Torka efter med en torr trasa 
för att slippa kalkavlagringar. 
Undvik stålull, eftersom den kan 
efterlämna små partiklar som 
kan utveckla sig till rostfläckar. 
Undvik även att lämna grytor 
och stekpannor av gjutjärn på 
bänkskivan, eftersom dessa kan 
orsaka rostfläckar.

Om det blir rispor i bänkskivan kan man putsa 
den försiktigt med en specialsvampa, alltid i 
samma riktning som den färdiga bänkskivan 
är borstad och aldrig med vanligt slippapper. 
Sedan utförs impregneringen igen. Bänkskivan 
kommer att med tiden få en patina med repor 
som bara gör skivan vackrare.

Keramik absorberar i stort sett inte västskor och 
behöver därför inte behandlas.

Underhålls genom avtorkning 
med varmt vatten. Vid grövre 
nedsmutsning kan Surface 
Cleaner användas.

Eftersom skivan vid tillverkning uppvärmts 
till ca 1200°C är keramik värmebeständigt. Vi 
rekommenderar dock inte att skivan utsätts för 
temperatur över 300°C, eftersom det finns risk 
att spänningar i skivan kan ge sprickor.

SKÖTSEL INNAN ANVÄNDNING DAGLIG SKÖTSEL ÖVRIGA RÅD  

För att skydda kvartist mot smuts och fett är 
det viktigt att tillföra stenen såpa eller stenolja, 
speciellt vid mattslipad yta. Som alternativ kan 
antifläck användas för att försegla ytan. Genom 
att använda Stenolja framhäver man skivans färg 
och struktur.

En grundbehandlad kvartsitskiva
rengörs dagligen genom 
avtorkning med varmt vatten. 
Vid grövre nedsmutsning kan 
Surface Cleaner användas.

Kvartsit kan tåla värmepåverkan från exem-
pelvis stekpannor och kastruller under kortare 
tid. Kokheta grytor och annat får dock aldrig 
ställas på kylning på bänkskivorna. Använd 
alltid ett grytunderlägg mellan kokkärlet och 
bänkskivan. Utan denna åtgärd kan skivan i 
värsta fall spricka. Färgande vätskor ska ome-
delbart avlägsnas, eftersom de kan missfärga 
skivan.

Dekton absorberar i stort sett inte västskor och 
behöver därför inte behandlas.

Skivorna torkas av med en mjuk 
trasa som doppats i rent varmt 
vatten och sedan vridits ur. 
Bänkskivor av Dekton klarar alla 
de syror och kemikalier som an-
vänds dagligen i hushållsarbetet.

Dekton tål höga temperaturer utan att bänk-
skivan skadas eller spricker.

Planlimmad diskho: Diskhons fläns är synlig. 
Diskhon är inte 100% plan så det kan före-
komma ”flimmer” i flänsen.
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SKÖTSELANVISNINGAR

När dina skjutdörrar är på plats har du en förvaring som med rätt skötsel håller i många år. 
Se till att alltid hålla skenor och hjul damm- och smutsfria.

Melamin och lackerade ytor
Vid behov torkar du av ytor på skjutdörrar och inredning med en lätt fuktad trasa. För mycket fukt kan ge 
bubblor i materialet. Använd aldrig papper för att torka av ytan, använd istället en ren, mjuk bomullstrasa. 
Tänk på att torka av hela ytan, och inte enstaka partier, för att undvika flammighet i ytan. Vid eventuella 
fläckar, använd ett milt rengöringsmedel som rekommenderas i fackhandeln. Är du osäker på något medel, 
pröva försiktigt på en yta som inte syns. Använd aldrig skurmedel, stålull, svinto eller andra preparat som 
innehåller slipmedel  eller ammoniak.

Rengöringstips för spegel
Vid fläckar på spegelytor används fönsterputs. Vid kraftigare smuts använd ett rakblad.

Skjutdörrar i oljad ek
Synliga ytor av träfaner är behandlade med paraffinolja. Avvikelser i färg och struktur gentemot 
utställningsexemplar är ej att betrakta som kvalitetsfel utan endast ett bevis på materialets äkthet. Ytor 
behandlade med paraffinolja skall betraktas som en oljad möbel, dvs. regelbunden inoljning och underhåll 
rekommenderas. Möbelbranschens rekommenderade paraffinoljor för trämöbler kan användas.

Golvskenor
Dammsug med jämna mellanrum för att hållan skenan damm- och smutsfri.
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Dörrar 

Dörrarna i och till er bostad är utformade för att vara funktionella och hållbara. Här 

följer anvisningar för hur ni rengör och underhåller era dörrar. 

MÅLADE INNERDÖRRAR 
Produkterna är målade med färg för inomhusbruk med halvmatt glans, som 
uppfyller höga krav på täckningsförmåga och utseende, samt har hög 
motståndskraft mot de flesta hushållskemikalier, fett och lösningsmedel. 
 
Bättra på färgen 
Mindre skador bättras på med pensel. Fråga din färghandel efter produkter 
avsedda för inomhusmöbler. Större skador kräver spackling och total ommålning. 
Testa att färgen är lämplig på ett mindre parti på exempelvis dörrens bakkant för 
att försäkra dig om att den tänkta produkten är kompatibel med ytbehandlingen. 
Tänk på att karm och dörrblad kan ha olika ytbehandling. 
 
Rengöring 
Använd vanliga rengöringsmedel, dock inte alkaliska. Använd inte produkter som 
kan repa eller lösa upp ytan. Undvik lösningsmedel, skurpulver, stålull etc. Fukta 
ytan nerifrån och upp, och rengör sedan uppifrån och ner, för att undvika ränder. 
Torka sedan av. 
 
Underhåll 
I regel krävs enbart rengöring, såvida ingen skada uppstått eller om slitaget har 
varit onormalt. 
 

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om ni får problem med dörrar eller garderober. Därefter kontaktar ni i 
första hand leverantören direkt. 
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Skötselinstruktion för Dalocdörrar 
ALLMÄNT  
För att en dörr skall ha en perfekt funktion 

under många år, krävs ett visst mått av 

underhåll. Omfattningen av underhållet är 

beroende av bl.a. öppningsfrekvens, 

belastning och driftmiljö. Underhållet består 

av översyn, smörjning, rengöring, samt 
vid behov justering.  

 
ÅRLIG ÖVERSYN  
Minst en gång per år (lås 2ggr/år) 

kontrolleras att:  

1. Dörren går lätt att stänga, och skaver inte 

mot karm eller tröskel. Karminfästningen 

justeras vid behov.  

2. Springorna mellan karm och blad är 2-3 

mm.  

3. Tätningslister och ev. brandtätningslister 

sitter fast och är oskadade. Byt vid behov! 

 4. Gångjärnens infästning i karm och blad är 

intakt. Drag åt ev. lösa skruvar. Smörj vid 

behov enligt instruktion nedan.  

5. Låsets funktion är felfri. Smörj enligt 

instruktion nedan.  

6. Beslagning som kan finnas på dörr och 

karm fungerar väl. Beslagstillverkarens 

instruktion om skötsel införskaffas vid behov.  

 

SMÖRJNING  
Allmänt  
För smörjning skall ett vattenfritt 

mineralsmörjfett eller syntetiskt smörjfett 

användas. Olja skall inte användas annat än 

i de fall då inte fett går att använda. Det är 

viktigt att ett kvalitetsmässigt bra fett 

används, eftersom yttrycken i framförallt 

tappbärande gångjärn kan bli mycket höga.  

Tappbärande gångjärn  
Smörjning sker enklast genom brickinkastet 

(trädörrar). Dörren lyfts någon centimeter 

och fett införs. Genom att lyfta och sänka 

dörren några gånger och sedan svänga 

dörren till full öppning sprids fettet över hela 

kontaktytan. Om brickinkast på gångjärn 

saknas eller ej går att använda, bör dörren 

lyftas av helt vid smörjning.  

Om smörjnipplar finnes används dessa. Fett 

införs i nipplarna utan att dörren lyfts av och 

genom att svänga dörren till full öppning 

sprids fettet över hela kontaktytan. 

Överflödigt fett torkas därefter bort från 

gångjärnen. 

Fjädergångjärn (trädörrar)  
Pendeldörrsgångjärn måste i allmänhet 

demonteras för att kunna smörjas 

tillfredsställande. Smörj då även fjädern så 

att den inte gnisslar mot fjäderhusets insida.  

Lås  
Införskaffa låstillverkarens skötselinstruktion. 

Vår rekommendation är att låsenheter 

kontrolleras och smörjs minst 2 ggr per år. 

Fallkolvar smörjs på båda sidor av fallen. 

 

RENGÖRING  
Målade ytor  
Den rekommenderade formen av underhåll 

för dörrar inomhus är avtvättning med ett 

svagt alkaliskt tvättmedel. För dörrar 

utomhus kan det i vissa fall behövas en 

lättare polering. Detta gäller framför allt 

fulltonskulörer, exempelvis gröna, blå och 

röda, som utsätts för starkt solljus. 

Pastellkulörer med högre halt av 

titanpigment behöver normalt inte 

underhållas i samma omfattning. På dörrblad 

som inte underhållits kan ”kritning” uppstå. 

Ytan återställs till sin ursprungliga kulör 

genom att först tvättas med ett svagt 

alkaliskt tvättmedel. När ytan är torr lackas 

den med en syntetisk klarlack.  

mailto:daloc@daloc.se
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Klarlackade ytor (träkarmar, träkantlister)  
Daloc använder idag två typer av klarlack. 

Antingen är det en enkomponent, 

syrahärdande lack, eller så är det en 

vattenbaserad lack.  

Båda typerna har goda egenskaper 

beträffande hållbarhet och utseende. 

Rengöring sker på samma sätt som den 

målade ytan. 

Laminatytor (trädörrar), Plastbelagda 
ståldörrar  
Vid rengöring av laminatytor kan olika medel 

användas beroende på aktuellt behov. 

Normalt används vanligt rengöringsmedel. 

Svårare fläckar kan behandlas med sprit typ 

T-röd.  

Grundmålade och varmförzinkade ytor 
Grundmålade och varmförzinkade ytor bör 

målas med täckfärg så fort som möjligt. Vid 

målning av varmförzinkade ytor bör 

färgfabrikanten tillfrågas. Vi rekommenderar 

rengöringsgrad 3 enligt Hus-AMA 98 innan 

målning. Följ färgtillverkarens 

rekommendationer. Önskas övermålning 

med 2- komponentfärger t ex epoxi- eller 

polyuretan bör färgfabrikanten tillfrågas. 

Skötselbeskrivning begärs från den som 

utfört målningen.  

Rostfria ytor  
För att bevara den rostfria plåtens 

slipmönster och glans krävs viss aktsamhet 

vid rengöring.  

• En mjuk och ren trasa/putsduk skall 

användas.  

• Tvättprodukter med slipmedel får ej 

användas! 

• Vägdamm/sand kan verka som slipmedel 

vid putsning.  

• Tvätt med ljummet vatten och såpa eller 

mild tvål/handdiskmedel rekommenderas.  

Fukta trasan/putsduken ordentligt så att 

plåten kan tvättas flödigt. Torka försiktigt av 

fukt och smuts längs plåtens slipade 

mönster. Torka därefter med en rikligt fuktad 

trasa för att få bort rester från 

rengöringsmedel. Eftertorka med lätt fuktad 

trasa och låt plåten självtorka. 

SKADADE FÄRGSKIKT 
Ståldörrar 
Målade ytor som skadats eller där korrosion 

uppstått skall omgående bättringsmålas för 

att garantin skall upprätthållas. Den skadade 

ytan skall eventuellt slipas och därefter 

rengöras innan dess att bättringsmålning 

sker. 

Trädörrar 
Mindre skador bättringsmålas med pensel 

medan större skador kan kräva både 

spackling samt ommålning. Den skadade 

ytan skall eventuellt slipas och därefter 

rengöras innan dess att bättringsmålning 

sker. 
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Underhåll av inner- och ytterdörrar 
 

- Kontrollera med jämna mellanrum att gångjärn, låskista, handtag och infästningar är i 
gott skick. Dra åt skruvar eller byt ut slitna och skadade delar vid behov. 

- Minst en gång om året ska låskista och gångjärn smörjas. Använd en olja som 
innehåller teflon och som inte smutsar ned dörrens bearbetade yta. 

 
 
Rengöring av inner- och ytterdörrar 
 
För att få maximal hållbarhet bör dörrarna rengöras med jämna mellanrum, eller vid behov. 
 
Målade dörrar och karmar, samt trösklar rengörs med ljummet vatten och såpa (eller med 
milt diskmedel) och med en fuktig, mjuk trasa. Undvik starka rengöringsmedel som innehåller 
ammoniak eller lösningsmedel, då dessa kan missfärga dörren. Oförsiktig hantering av 
fönsterputsmedel som innerhåller aminer kan också missfärga dörren. 
 
Lackade dörrar rengörs på samma sätt som målade dörrar. 
 
Om ovarsam hantering har förorsakat skador, ska dessa bättras omedelbart med lämplig 
bättringsfärg eller lack. 
 
Till rengöring av fanerbeklädda och oljade dörrar bör en mjuk, torr trasa användas.  
Dörren bör oljas på nytt om rengöringsmedel har använts. För att behålla finishen och 
hållbarheten bör dörren behandlas med träolja minst en gång per år eller så fort ytan verkar 
torr och matt. Använd ofärgad träolja. Träolja ska endast appliceras på torra och rena ytor. 
 
Använd fönsterputsmedel då dörrens glasytor ska rengöras. Läs igenom 
innehållsförteckningen för putsmedlet noggrant för att försäkra dig om att det inte skadar din 
dörr. 
 
Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller slipmedel! Det skadar dörrens yta och gör den 
matt och fläckig. 
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Fönster & fönsterbänkar

Era fönster håller hög standard och är valda för att bevara ett bra och sunt 

inomhusklimat.  

KONDENS PÅ FÖNSTER 
Fönster med god isoleringsförmåga (lågt U-värde) kan efter kalla nätter få 
kondens på ytterrutans utsida. Det har inget samband med dålig kvalitet, snarare 
tvärtom. Det beror på att fönstret isolerar så effektivt att nästan ingen värme 
tränger ut till det yttersta glaset. Under en klar och kall natt kan den yttre 
glasskivan kylas ner och när värmen återvänder kan glaset vara kallare än 
utomhusluften. Om det dessutom är hög luftfuktighet kan det sätta sig som 
kondens på glasrutan. Kondensen förekommer i regel under korta perioder på 
våren och hösten när temperaturskillnaden är stor mellan dag och natt. 
Kondensen bildas på natten och försvinner oftast på morgontimmarna så snart 
uteluften blir varmare. 

PERSIENNER 
Om ni sätter egna persienner i fönstren, tänk på att mörka persienner kan bli 
mycket varma av solinstrålning, vilket gör att temperaturen mellan glasen kan bli 
så hög att sprickor i glaset uppstår. Att sätta persienner mellan glasen kan 
orsaka skador på era fönster, sätt därför endast ljusa persienner på insidan av 
fönstret. Tänk på att ni kan få ljudproblem om ni borrar i karmen. 

RENGÖRING & UNDERHÅLL AV FÖNSTER 
Fönsterglaset måste rengöras och fönstrets gångjärn behöver smörjas 
regelbundet. Följ anvisningarna från er fönsterleverantör.   

FÖNSTERBÄNKAR AV NATURSTEN 
För regelbundet underhåll räcker det att ni torkar av ytan med en fuktig trasa. 
Observera att ytan som ofta är polerad är känslig mot sura vätskor. Det är därför 
viktigt att torka upp vattenspill.  

Se utförliga skötsel- och underhållsanvisningar från er leverantör.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice om det uppstår fel på era fönster eller fönsterbänkar som ni inte 
själv har orsakat. Därefter kontaktar ni er leverantör direkt.  
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Lås, nycklar & posthantering 

Genom att sköta om låsen till er bostad kommer de att fungera under en lång tid. 

Skötselanvisningar för låscylinder och nycklar finns på nästa sida från 

leverantören.  

NYCKLAR 
Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Om ni vill beställa 
fler nycklar till er bostad, kontakta den som är säkerhetsansvarig i er 
bostadsrättsförening för information om hur ni går till väga. Det är viktigt att ni 
visar kontraktet för bostaden och legitimation så att ingen obehörig får tillgång till 
nyckar.  

POSTHANTERING 
Posten levereras till er postbox i husets entré. 

TIDNINGSHÅLLARE 
Tidningen levereras till en tidningshållare utanför er dörr.  

KODLÅS 
Trapphusentréerna är försedda med kodlås. Läs mer under fliken ”Kodlås”.  

Under de första två åren gör ni i första hand en felanmälan till Credentias 
Kundservice vid fel på lås eller porttelefon. Därefter kontaktar ni er styrelse 
direkt.  



ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions

Användningsområde
ASSA C10-cylindern används i lägenhetsdörrar inom  
bostadssektorn, där lägenhetsinnehavaren har möjlighet 
att ställa cylindern i ett serviceläge för att ge tillträde till 
bostaden. 

ASSA låssystem med C10-funktion innehåller inte huvud-
nycklar, det ger enklare nyckelkontroll och säkrare nyckel-
hantering, det ökar även lägenhetsinnehavarens trygghet  
då han själv ger tillträde till sin lägenhet.

Egenskaper
•   Uppfyller fordringar enligt SSF 3522 klass 3  

SS-EN 1303 GRADE 6.

•   Ingår i av försäkringsbolag godkänd låsenhet.

•   Angreppsskyddad.

•   Dyrk- och manipulationsskyddad.

Funktion
• Konstruerad med två av varandra oberoende  

mekaniska spärrsystem för unika nycklar.

•  För PATENTERAD nyckelkontroll.

•  Utvecklat profilsortiment.

ASSAs cylindersortiment 
ASSA har ett brett cylindersortiment och de olika  
cylinderformerna kan kombineras i samma låssystem.
• Finns för följande cylinderserier: Neptun 4900  

 Combi 4800  
 dp 4400

•   Funktionscylinder C10 är omställbar för tillfälligt  
tillträde vid service. 

•   Minimerar nyckeladministrationen för fastighetsservicen 
och lägenhetsinnehavaren bibehåller sin höga säkerhet.

•   Används för centrallåsning och flexibla låssystem.

•   Klarar högfrekvent användning.

•   Med unik mekanisk nyckel för PATENDERAD  
nyckelkontroll. Se  ASSA Säkerhetspyramid.

Låssystem – Lägenhetscylinder med serviceläge

ASSA C10 cylinder



ASSA AB 
P.O. Box 371  
SE-631 05 Eskilstuna 
Sweden

Phone +46 (0)16 17 70 00
Fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:  
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
Phone nat. 0771-640 640  
Fax +46 (0)16 17 73 72 
e-mail: helpdesk.marknad@assaabloy.com

www.assa.se

ASSA ABLOY is the global  
leader in door opening solutions,  
dedicated to satisfying  
end-user needs for security,  
safety and convenience

ASSA ABLOY, the global leader 
in door opening solutions
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Sortiment

S-Rund cylinder
Neptun 4900
49S10  Enkelcylinder
49S20  Dubbelcylinder

Combi 4800
48S10/4810  Enkelcylinder
48S20/4820  Dubbelcylinder

dp 4400
44S10/4410  Enkelcylinder
44S20/4420  Dubbelcylinder

Rund cylinderform

32.7 39.5

Yttermått

Cylinderformer

Rund cylinderform

49S10/48S10/44S10 49S20/48S20/44S20 Vredcylinder

Klockan 12 normalläge

Klockan 10 serviceläge

Vid avtalad service tar hyresgästen ur nyckeln i serviceläge
”klockan 10”. Serviceläget ger möjlighet att öppna låset med 
fastighetens servicenyckel. Då hyresgästen återkommer 
öppnas dörren med lägenhetsnyckeln och tas ur i normal- 
läget ”klockan 12”. I normalläget ”klockan 12” öppnar endast 
lägenhetsnyckeln.

Låssystem – Lägenhetscylinder med serviceläge

ASSA C10 cylinder

Slagsäkert

Vridsäkert

Inbrottssäkert

BorrskyddsstiftBorrskyddsstift cylinderkärna

Borrskyddsnipplar

Borrskyddsplatta
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Fasaden 

Den yttre miljön i ditt bostadsområde påverkas i stor utsträckning av utseendet 

på byggnadernas fasader. Förutom att vara en del av husets exteriör är fasaden 

också en viktig detalj i det klimatskal som skyddar ditt hus från yttre faktorer, 

såsom vatten och vind.  

För att säkerställa en hög standard och rätt kvalitet arbetar vi med omfattande 
kvalitetssystem under byggtiden eftersom noggrannhet i utförandet är avgörande 
för att uppnå ett gott resultat. För att upprätthålla funktion och utseende är det av 
stor vikt att ni som boende är varsam och inte skadar fasaden. Eftersom det är 
bostadsrättsföreningen som äger huset måste styrelsen godkänna all typ av 
håltagning (exempelvis för belysning, vädringsstång eller vägghängda 
blomkrukor) i fasaden.  

PUTSAD FASAD  
Vi har många års god erfarenhet av putsade fasader. Fasaden har ett tätskikt  
som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen, vi rekommenderar därför  
inte att ni gör hål i putsen. Håltagning i fasaden måste alltid godkännas av  
styrelsen och utföras av en behörig person. Punkteras tätskiktet utan erforderlig 
tätning kan fuktskador uppstå. 

Under de första två åren kontaktar ni i första hand Credentias Kundservice om ni 
misstänker att det uppstått en skada på fasaden. Därefter kontaktar ni er styrelse 
direkt. 
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Balkong, terrass & uteplats 

För att göra balkongen/terrassen/uteplatsen lite extra trevlig är det många som 

sätter sin personliga prägel på balkongen. Inred er balkong/uteplats med 

eftertanke och var aktsam med husets fasad. Vill ni sätta upp blomlådor så gör 

det på insidan av balkongräcket.  

MARKISER 
Skall ej monteras då det ej finns några förberedelser för infästning av markiser. 

BALKONGSKYDD  
Om ni vill sätta upp ett balkongskydd skall det passa till huset. Er 
styrelse beslutar om val av kulör för balkongskyddet. 

INGLASNING AV BALKONG/TERRASS/UTEPLATS 
För att få glasa in en balkong/terrass/uteplats krävs bygglov från kommunen och 
godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse.  

UTEPLATS 
Om ni har lägenhet i markplan ansvarar ni själv för att sköta om växter och 
markbeläggning på uteplatsen. Kontakta er styrelse om ni har några frågor. 
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Leverantörsregister 

Här finns en förteckning över leverantörer till produkter i er bostad. En 
fullständig förteckning över de produkter som används vid byggandet av 
huset finns hos er styrelse.  

PRODUKT     LEVERANTÖR 

Badrumsinredning Svedbergs, www.svedbergs.se  

Blandare Oras, www.oras.com/se   

Duschväggar Svedbergs, www.svedbergs.se  

Dörrar Star Center i Norrtelje, www.starcenter.se 

Daloc, www.daloc.se 

Golvbrunn Vieser, www.vieser.fi/hem/?lang=sv 
Purus, www.purus.se 

Fönster 
Balkongdörrar 

Oknoplast, www.oknoplast.se 
Raw, www.beijer.se 

Fönsterbänkar Perssonsten, www.perssonsten.se 

Kakel och klinker Bricmate, www.bricmate.se 

Kökssnickerier och Ballingslöv, www.ballingslov.se 
garderober 

Låsservice Byggbeslag, www.byggbeslag.se 

Parkettgolv Kährs, www.kahrs.com/SV 

Skjutdörrsgarderober Mirro, www.mirro.se 

Spiskåpa Franke, www.franke.se   

Ytskikt Boråstapeter, borastapeter.com 

Flügger färg, www.flugger.se 

Vitvaror BSH Hushållsapparater AB, www.siemens-home.se 
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Credentias Kundservice 

FELANMÄLAN UNDER GARANTITIDENS FÖRSTA TVÅ ÅR. 

ATT FLYTTA IN I EN NY BOSTAD från Credentia ska vara lätt och bekymmerslöst. Men 

det kan uppstå fel som behöver åtgärdas. Här hittar du all information om vem du ska 

kontakta och hur. När vi mottagit din felanmälan kontaktar vi dig för att boka in ett 

servicebesök eller för att ge dig mer information. Det är viktigt att du anger din 

bostadsrättsförening, adress, lägenhetsnummer, namn och kontaktuppgifter för att vi ska 

kunna hantera ditt ärende så snabbt som möjligt. 

Vem som ska ta emot er felanmälan beror på vilken typ av fel som uppstått. Om något 

inträffar på funktioner i er bostad kan ni under garantitidens första två år kontakta 

Credentias Kundservice. Det gör ni via Boportalen. Därefter gör ni eventuella 

felanmälningar till er styrelse. 

BOPORTALEN 

Gör din felanmälan i Boportalen. Dina inloggningsuppgifter till Boportalen är samma som 

när du tidigare gjorde dina tillval. https://systp.se/ 

VITVAROR 
Vid fel på vitvaror i bostaden kontakta er vitvaruleverantör direkt. Uppge alltid vad felet är 

samt namn, adress, telefon, produktnummer. 

BHS Hushållsapparater; Allmänna frågor: 08-734 12 00

Service:  0771-11 22 77

TV, TELEFONI & INTERNET 

Om ni får problem med TV-, telefoni- eller internetanslutning och inte finner en lösning 

under fliken ”Tv, telefoni & dator” kontaktar ni er tjänsteleverantör.  

HISS 
Vid fel på hissen, kontakta KONE på 0771-50 00 00. 

JOUR  

Vid akuta jourfall efter öppettiderna kontaktar ni SVEFAB på telefon: 020-544 022 

Jour bör endast kontaktas vid akuta tillfällen, exempelvis: 

• Vid fel eller haveri där det finns risk för följdskador (exempelvis vid

vattenläckage).

• Vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar

vintertid.

OBS!  

Observera att jourutryckning för icke akuta fel, debiteras den som anmält felet. Om ni 

själv orsakat felet (t.ex. stopp i avloppet) blir ni betalningsskyldig.  

https://systp.se/
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Laddboxar 

I er bostadsrättsförening finns fyra laddningsuttag för laddning av el-bil, 
tillgängligt för föreningens samtliga medlemmar att använda. För användning av 
laddningsuttag behövs en Tagg som kvitteras ut av föreningens styrelse. 



Uppkopplingsbar mot egen molntjänst

Typ 2, 2 x 22 kW samtidigt

Lastbalansering mellan uttagen

Installationseffektiv

ISO15118-förberedd

Skapad av återvunnen aluminium

Charge Amps Aura

L A D D S T A T I O N

Charge Amps Aura är kompatibel med 
OCPP och kan kopplas upp mot valfri 
molntjänst. Med denna laddstation kan du 
ladda två bilar samtidigt med upp till 22 kW 
per uttag. Svensk industridesign som inte 
bara laddar din elbil utan också pryder din 
fastighet.

Charge Amps Aura är omsorgsfullt utformad av 
industridesignern Joachim Nordwall, chefsdesigner hos 
sportbilstillverkaren Koenigsegg, och tillverkad i hållbar 
återvunnen aluminium. Komplett med tillhörande molnlösning 
och möjlighet att själv välja om man vill nyttja Charge Amps 
Cloud eller en annan molntjänst. Allt för att underlätta för 
företag, bostadsrättsföreningar och slutanvändare. 

Framtidssäkrad och förberedd för 
morgondagens teknikutmaningar 

Charge Amps Aura är förberedd för ISO 15118 vilket öppnar 
upp för en rad möjligheter när morgondagens elbilar 
börjar stödja vehicle-to-grid-tekniken. I framtiden kommer 
bilen inte bara vara ett färdmedel utan även fungera som 
energilager och då behöver man en laddstation som 
möjliggör denna teknik.

Anpassad för olika förutsättningar

När Charge Amps Aura är uppkopplad mot Charge Amps 
Cloud har du full kontroll över laddaren och dess funktioner 
såsom lastbalansering och schemaläggning.  
I molnet hittar du historiken för rapportering och statistik. 

På samma sätt som när du uppdaterar din mobiltelefon, så 
skickar vi ut uppdateringar over-the-air för att försäkra oss 
om att laddstationen alltid har den senaste mjukvaran med 
alla funktioner.

Givetvis är Charge Amps Aura också uppkopplingsbar mot 
molntjänster som är kompatibla med OCPP så att man 
själv kan hantera flertalet funktioner. Det kan till exempel 
vara schemaläggning, lastbalansering och att lägga in 
betalningsfunktioner.



101010 / 101010-LTE*

6–32 A 1 eller 3-fas per uttag

230/400 V

-30 °C till +45 °C

Mode 3

WiFi, LAN

OCPP 1.6J (Gäller endast vissa modeller.)

Jordfelsbrytare med överspänningsskydd. Separat DC-felströmsskydd och en RCBO typ A är integrerad 
i laddstationen för varje uttag.

3-fas volt, ström och effekt (motsvarande Mätinstrumentdirektivet 2014/32/EU)

IP 55

IK 10

Typ 2, 2 x 22 kW samtidigt

367 x 159 x 405 mm

10 kg

Artikelnummer:

Laddström:

Volt:

Drifttemperaturer:

Laddstandard:

Uppkoppling mot internet:

Kommunikationsprotokoll:

Skydd mot felströmmar:

Energimätning:

IP-klassning:

IK-klassning:

Uttag:

Dimensioner (B x D x H):

Vikt:

*Specifikation av Aura, version 101010-LTE

RF teknologi 

Max RF effekt

SIM-kort

GSM, GPRS, EDGE, UMTS/HSPA+, LTE

32 dBm@GSM, 24 dBm@WCDMA, 23 dBm@LTE

Standard-SIM

T E K N I S K  I N F O R M AT I O N
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Komfortvärme i badrum - tillval 

Komfortvärme är avsedd för att klinkergolvet inte ska upplevas kallt och är inte 
avsett som en värmekälla.  

Ni styr och justerar temperaturen på golvet via en termostat på väggen. 
Observera att temperaturen av medicinska skäl inte får överstiga 26 ºC. Mer 
utförliga skötselinstruktioner till komfortvärmen finner ni i leverantörernas 
anvisningar. 

Under garantitiden gör ni i första hand en felanmälan till Credentias Kundservice 
om ni misstänker att det är fel på komfortvärmen. Efter garantitidens utgång 
kontaktar ni er styrelse direkt.    


