
 

Rengöring och skötselråd av produkter. 

Trälister / Aluminium: 

Våra produkter med lackade trälister torkas med lätt fuktig eller torr torkduk, likaså produkter med aluminium ram.  

Produkter med oljade trälister torkas med endast torr torkduk. 

Produkter med tyger: 

Vi rekommenderar att använda lätt torrborstning eller torr torkduk för lättare rengöring. 

För fläckar används en lätt fuktig torkduk med vatten eller eventuell tvållösning.  

OBS! Eftersom tyger limmas direkt på en porös board måste man vara extra försiktig för att undvika att blöta för 

mycket då missfärgning av tyger kan förekomma. Absorbenter är med spänd duk för att maximera absorbent- 

funktionen och bör endast torrborstas lätt. 

 

Produkter med bulletin board/naturkork: 

Torkas med torr torkduk. Vid smuts eller fläckar rekommenderar vi att använda lätt fuktad torkduk med vatten eller 

alternativ tvållösning, torka efter med torr torkduk. 

 

Skrivtavla/Emaljskrivtavla: 

Torka rent tavlan noggrant först, rengör sedan med svamp och varmt vatten, torrtorka efteråt.  

Om ytterligare rengöring behövs,  använd rengöringsmedel avsett för Whiteboardtavlor. Torka med rent papper.  

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 rengörningen. 

Om tavlan ändå inte fungerar, byt pennorna. Är det fel på pennorna måste även sudden eller dess yta bytas ut. 

 

Stripade/Folierade skrivtavlor/Laminerade kartor: 

Vi rekommenderar att använda mjukt papper eller  torkduk för att hålla denna produkt ren, tavelsudd eller minisudd 

kan även användas men sliter mer på stripen. Torka i linjernas riktning. 

Printade tavlor med polypropenfilm/whiteboardfolie klarar inte av lösningsmedel och kan vara repkänslig. 

Noggrannare rengöring kan göras genom att fukta pappret eller torkduken med varmt vatten. Torka inte hårdare 

eller mer än nödvändigt för att undvika slitage. 

 

Filmdukar: 

Dammtorka med torr trasa, vid smuts eller fläckar använd lätt fuktad trasa med vatten eller alternativ tvållösning. 

 

Produkter med polyesterglas: 

Polyesterglaset i dörren rengörs med vanligt diskmedel utan slipmedel och fuktig mjuk torkduk. Eftertorka med lätt 

fuktad torkduk och torka sedan torrt med torkduk. Undvik svampar, papper, rakor, fönsterputs och andra medel som 

kan repa ytan. 

 

Produkter av härdat glas: 

Vi rekommenderar att använda vanligt fönsterputs med torkduk och eftertorka med torr torkduk. 

 

Kartor: 

Olaminerade kartor torkas endast med torr torkduk. 

 


