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Produkt & skötselbeskrivning

ALLMÄNT:
Porslin är ett av de mest lättskötta material som finns, men det
finns några saker du bör tänka på.
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. Missfärgningar på porslin tar man lättast bort
med citron - eller vinsyra, som man noga sköljer bort efteråt. För
kalkavlagringar på porslinet 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.

PRODUKTKOD:
I de fall produkten är uppmärkt med en 4-siffrig kod, var god och ange den vid kontakt med återförsäljare.

Produkt

Artikelnummer
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Produkt- og vedlikeholdsveiledning

ALLMENT:
Porselen er et av de mest lettstelte material som finnes, men det
er andre saker du bør tenke på.
Ved overflatebehandlingen skjer et antall forskjellige prosesser
som skal beholde og faststille møbelets overflatefinish og livslengde i lang tid fremover. For å minimere risikoen at vann f.eks
trenger inn i ujevnheter, bør man allikevel tørke av produktet
etter bruk med en tørr klut.

VEDLIKEHOLD:
Rengjøring av Svedbergs møbler skjer ved hjelp av en fuktig klut
med evt lite vanlig rengjøringsmiddel. Du bør unngå rengjøringsmiddel og andre midler som inneholder slipemiddel, syrer eller
amoniakk. Missfarging på porselen tar man best bort ved hjelp av
sitron- eller vinsyre, som man skyller nøye bort etter rengjøringen. Kalk avleiringer på porselenet kan man bruke husholdsedikk,
som varmes til en temepratur til 50°. Gni inn edikken mot kalkflekken og la virke. Gjenta behandlingen ved behov.

PRODUKTKODE:
Svedbergs produkter merkes med en 4- siffrig produktkode, vær god å angi den ved kontakt med forhandler.

Produkt

Artikkelnummer

Svedbergs AB, Verkstadsvägen 1, 514 63 Dalstorp, Sweden Tel: 38 09 07 94, Fax: 0046 - 321 53 30 50 www.svedbergs.no, info@svedbergs.no

