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Rengöring och skötselråd av produkter. 
 
 

 
Trälister / Aluminium:  
Våra produkter med lackade trälister torkas med lätt fuktig eller torr trasa lika så 
produkter med aluminium ram.  
Produkter med oljade trälister torkas med endast torr trasa. 
 
 
Produkter med tyger:  
Vi rekommenderar att använda torrborstning, damsugning eller torr trasa för lättare 
rengöring.  
För fläckar används en lätt fuktig trasa med vatten eller eventuell tvållösning. 
OBS! Eftersom linneväv/tyg limmas direkt på toppen av en porös board måste man vara 
extra försiktig för att undvika att blöta för mycket då missfärgning av linneduk/tyg kan 
förekomma. I värsta fall kan både lim och bräda upplösas, vilket kan förstöra produkten.  
 
 
Produkter med corklinoleum/ bulletin board / naturkork:  
Torkas med torr trasa.  Vid smuts eller fläckar rekommenderar vi att använda lätt fuktad 
trasa med vatten eller alternativ tvållösning, torka efter med torr trasa.  
 
 
Skrivtavla/Emaljskrivtavla se sidan två.  
Stripade skrivtavlor se sidan 3.  
 
 
Filmdukar:  
Damtorka med torr trasa, vid smuts eller fläckar använd lätt fuktig trasa med vatten 
eller alternativ tvållösning. 
 
 
Produkter med polyesterglas:  
Polyesterglaset i dörren rengörs med vanligt diskmedel utan slipmedel och fuktig mjuk 
trasa. Eftertorka med lätt fuktad mjuk trasa och torka sedan torrt med en mjuk trasa. 
Undvik svampar, papper, rakor, fönsterputs och andra medel som kan repa ytan.  
 
 
Produkter med härdatglas: 
Vi rekommenderar att använda vanligt fönsterputs med trasa och eftertorka med torr 
trasa. 
 
 
Kartor: 
Olaminerade kartor torkas endast med torr trasa. 
Laminerade kartor torkas med torr trasa eller vid svårare smuts lätt fuktig trasa med 
vatten eller tvållösning. Kartor laminerad med whiteboard folie rengörs på samma sätt 
som skrivtavlor (sid. 2). 
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Rengöringsinstruktion för emaljskrivtavla 
 
 
 
 
Orsaker till att det skrivna inte går bort.  

• Tuschpennans spets är smutsig eller fet.  
• Annan tuschpenna än whiteboard penna har använts.  
• Tavelsudden är smutsig eller fet.  
• Städpersonalen använder såpa eller annan tvållösning i samband med rengöring.  
• Användare av tavlan torkar bort det skrivna med händerna (händer avger fett som  
   lägger sig som en hinna på tavlan, pennorna och sudden).  
• Limrester sitter kvar från leveransskyddsfolien (syns ej med ögat).  
• Skrivtavlan är inte en emaljskrivtavla och har därför blivit repig i ytan.  
 
 
 
Vad ska jag göra om det skrivna inte går bort?  

• Gör rent tavlan noggrant med rengöringsmedel avsett för Whiteboardtavlor, eftertorka 
med varmt vatten och låt torka.  
• Vänta minst 15 minuter så att tavlan är absolut torr innan användning. Minsta lilla fukt 
kan göra att tavlans funktion t.o.m. upplevs som sämre än innan rengöringen. Du kan 
inte med blotta ögat se om fukt ligger kvar på ytan.  
• Om tavlan ändå inte fungerar, byt pennorna. Är det fel på pennorna måste ovillkorligen 
även sudden eller dess yta bytas ut. En tidigare felaktigt rengjord eller fet tavla kladdar 
av sig på pennor och sudd och förstör effektivt suddegenskaperna. Efter byte av pennor 
och sudd, gör rent tavlan enligt ovan på nytt för att inte förstöra de nya pennorna och 
nya sudden.  
• Ibland kan ett annat fabrikat på pennor hjälpa. Vissa fabrikat av pennor har ett lite 
fetare tusch än andra och kan därför lämna skuggor efter suddning, detta gäller särskilt 
miljövänliga pennor som ibland är svåra att få helt rent efter.  
• Om problemen ändå kvarstår, se över hur användarna använder tavlan och visa denna 
instruktion om nödvändigt.  
 
OBS!  
• Använd aldrig tvållösning eller andra rengöringsmedel ej avsedda för 
whiteboardtavlor!  
• När du skrivit, vänta i åtminstone 20 sekunder innan du suddar annars hinner inte 
tuschet torka.  
 



 

 
3 

 

Stripade skrivtavlor 
 
 
 

• Vi rekommenderar att använda mjukt pappet, torkduk eller trasa för att hålla 
denna produkt ren, tavelsudd eller minisudd kan även användas med slits mer på 
stripen. Ett tips är att torka i linjernas riktning eller diagonalt för att minska 
slitage.  

 
 

• Vid noggrann rengöring kan pappret, trasan eller torkduken fuktas med 
rengöringsmedel speciellt framtaget för whiteboardtavlor. Spruta inte vatten 
eller rengöringsmedel direkt på tavlan, det kan skada stripningens limskikt. 
Torka inte hårdare eller mer än nödvändigt för att undvika slitage. Tavlans lister 
kan med fördel rengöras på samma sätt.  
 

 
• Vid normalt bruk och varsam rengöring enligt ovan kommer tavlan att fungera 

problemfritt och hålla under många år. Livslängden är helt beroende av ovan och 
hur frekvent tavlan används men är normalt 5-10 år. 


