Skötsel- och rengöringsinstruktioner
för BLANCO STEELART rostfria bänkskivor

Kvalitetsbeslut.
Grattis. Du har valt att köpa en skräddarsydd kvalitetsprodukt från ett av de ledande
fabrikaten på marknaden. Det är viktigt att du noga läser den här skötsel- och rengöringsinstruktionen. Det är trots allt genom att följa den du kan påverka livslängden, funktionaliteten
och utseendet på din rostfria stålbänkskiva.
BLANCO accepterar endast ansvar för skador som inträffat på grund av tillverkningsfel.
Rostfritt stål - det klassiska köksmaterialet som proffsen efterfrågar.
BLANCO STEELART bänkskivor i rostfritt stål är tillverkade av högkvalitativt krom/nickel stål
och erbjuder dig många fördelar:
• En rostfri yta är jämn, icke-porös och därför hygienisk.
• Livsmedelskompatibel och motståndskraftig mot vanliga hushållssyror och alkalier.
• Rostfri.
• Rostfritt stål är lätt att rengöra.
Specifika materialegenskaper för rostfritt stål:
• De unika materialegenskaperna hos rostfritt stål gör att det inte är reptåligt.
• Alla rostfria bänkskivor får märken över tiden. Emellertid gör regelbunden skötsel, med t.ex.
BLANCOPOLISH, din bänkskiva betydligt mindre känslig. Repor smälter in bättre i ytan, fingeravtryck blir allt mindre och mindre ett problem.
• De olika ytfinishalternativen (satinpolerad eller mattborstad) påverkar glans och skötsel av
ytan.
Observera följande punkter om vardaglig användning:
• Alla föremål som faller eller oavsiktligt tappas på bänkskivan kan under vissa omständigheter
skada ytan.
• Placera aldrig heta kastruller eller stekpannor direkt på bänkskivan, då det rostfria stålet kan
lossna från kärnmaterialet.
• Skär aldrig någon mat direkt på bänkskivan för att undvika att få några djupa repor.
Vi rekommenderar våra glas- eller träskärbrädor som finns som tillbehör för sådana ändamål.
• Undvik att skjuta eller dra hårda eller skarpkantigt föremål (t.ex. tunga kokkärl) över
bänkskivan.
• Bänkskivor i rostfritt stål kräver regelbunden skötsel. Läs och följ nedanstående skötselråd.

Allmänna skötsel- och rengöringsrekommendationer för BLANCO STEELART rostfria stål bänkskivor:
• Rengör alltid i längdriktning med ytstrukturen. Polera aldrig med en cirkulär rörelse det kan
medföra en permanent förändring av ytstrukturen (detta gäller framför allt mattborstad finish).
• Intensiv polering på ett ställe kan orsaka lokala förändringar i graden av glans
(framför allt när det gäller mattborstad finish).
• Använd aldrig stålull, endast den släta sidan av svampar eller mjuk disktrasa rekommenderas
för rostfritt stål. Undvik att använda den slipande baksidan av svampen, det kan repa ytan.
• Undvik att använda rengöringsmedel som innehåller blekmedel eller saltsyra.
• Ta regelbundet bort smuts och kalkavlagringar.
• Undvik direkt, långvarig kontakt med järndelar (t.ex. gjutjärnsgrytor).
För en grundlig regelbunden rengöring:
Vi rekommenderar att du använder BLANCOPOLISH någon gång per månad för grundlig rengöring och underhåll.
Var noga med att den rostfria bänkskivan alltid rengörs i längdriktning med ytstrukturen (använd inte cirkulära rörelser). Vi avråder från användning av BLANCOPOLISH på rostfritt stål
med Mattborstad finish!
För en daglig rengöring:
Använd den släta sidan av en disksvamp eller mjuk disktrasa med vatten och ett milt rengöringsmedel som handdiskmedel. Skölj noga och eftertorka med en mjuk torr trasa. Alternativt
kan en fuktig BLANCO microfiberduk användas. OBS! arbeta alltid i längdriktning med ytstrukturen.
Om du använder BLANCOPOLISH för en grundlig regelbunden rengöring, behöver du bara
vatten och BLANCO microfiberduk för daglig rengöring. Alla former av smuts (vattenfläckar,
fettfläckar, etc.) och fingeravtryck kan tas bort med en fuktig BLANCO microfiberduk.
För att ta bort kalk, använd en vinäger- eller citronbaserad rengöringsprodukt.
BLANCO hushålls tips: Rengör kalkfläckar med vinägervatten
(20% ättika, 80% vatten) eller med citronsaft och bordssalt upplöst i vatten.

BLANCO STEELART Skötsel set:
1 BLANCO mikrofiberduk
1 BLANCO POLISH
1 Vileda svamp, non-scratch
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