Skö tselanvisning fö r snickerier fran Nöblessa Sverige AB
Välkommen till ert nya Noblessa kök som vi hoppas ni kommer trivas i.
Sköter ni köket på rätt sätt så kommer ni får glädje av det i många år framåt.
För att garantier skall gälla så är det också ett krav att man sköter köket rätt.

Lackerade luckor
Lackerade fronter kännetecknas av en excellent yta som inte uppvisar några fogar framtill. En
polyuretanlack används som täcklack som skapar ett optiskt och haptiskt intryck och gör att den
lackerade ytan tål nötning.
För att undvika att fronterna skadas i produktionen och transporten är de försedda med en
skyddsfolie. Ta inte av skyddsfolien förrän du utfört alla monteringssteg. Efter att skyddsfolien har
tagits av är det möjligt att du märker en ¨lackdoft¨. Denna doft blir allt svagare med tiden.
I härdat skick är ytan mycket tålig. Beroende på olika klimatförhållanden i ditt kök kan den
slutgiltiga härdningen dröja ett par dagar efter att du har dragit av skyddsfolien. Trots detta måste
den lackerade ytan ändå behandlas försiktigt.
Lackfronter kännetecknas av mycket bra rengöringsmöjligheter eftersom ytan är sluten och smuts
kan tas bort lätt utan att kemiska medel krävs. Använd inte glasrengöring eftersom sådana
innehåller lösningsmedelsburna ämnen! Andra ytor erbjuder inte dessa fördelar. Se tvunget till att
putsdukarna, tvättsvamparna och liknande är absolut rena. Eventuell mineralisk smuts, t ex sandeller dammkorn, kan förorsaka repor i ytan!
Tillverkaren ger ingen garanti för sådana skador.
Se till att putsdukar och liknande rengöringsartiklar – om möjligt bomullsdukar (inga
mikrofiberdukar)– har rengjorts och sköljts ur noggrant innan de används. Om mineraliskt eller
metalliskt damm fastnar i putsduken medan du torkar av, måste du ständigt skölja ur duken så att
inga repor kan uppstå i ytan.
Det finns risk för att mikroskopiskt små slitagespår uppstår. Dessa repor syns mer eller mindre,
beroende på färg och ljusinfall. Reporna innebär inte att bruksvärdet försämras, utan handlar om
en process som inte kan undvikas och som efter längre tids användning uppstår på alla slags ytor,
t ex fordon, glas eller andra möbelytor.
Sådana slitagespår kan inte reklameras.
Vid fronter som har en integrerad och infräst draglist måste man tänka på att fingernaglar, ringar
och liknande kan lämna spår på den känsliga ytan på luckor och utdrag när dessa öppnas och
stängs. Det går inte att undvika att mindre repor uppstår i den högvärdiga lackeringen vid
draglisten. Sådana repor är ett resultat av konstruktionen av fronten som du har valt och kan inte
reklameras.
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Det finns risk för att vätskor, kondenserande fukt eller fuktiga rester av rengöringsmedel ansamlas
i den infrästa draglisten. Sådana rester måste genast torkas upp. I annat fall finns det risk för att
materialet sväller upp. Skador som har uppstått av detta kan inte reklameras.

Stommar samt bänkskivor i laminatutförande
Laminat kan skötas med vanligt förekommande rengöringsmedel för hushållsbruk.
Använd inget skurmedel.
Beroende på nedsmutsningsgrad kan du använda ett rengöringsmedel som späds ut med
vatten. Använd en mjuk duk. Ta sedan bort resterna av rengöringsmedlet med rent vatten
och torr torka luckorna.
Svåra fläckar som t ex rester av lack, lim eller fettstänk kan du utan vidare ta bort med
vanliga rengöringsmedel för plastytor. Innan du använder rengöringsmedlet första gången
rekommenderar vi att du prövar det på en dold yta.
Rengöringsmedel med ättika, nitro- eller konsthartsförtunning samt rengöringsmedel på
nitrobas är inte lämpliga för rengöring av ytorna.
Använd aldrig en ångrengörare!
Använd aldrig bänkskivorna som skärbräde eftersom knivar alltid kan förorsaka skåror i
materialet, även i en hård yta av laminat. Skärbräden av trä, plast, granit eller liknande
material är lämpliga.
Porslin- och stengodsföremål har en oglaserad kant på undersidan. Om dessa föremål
dras över bänkskivan kan repor snabbt uppstå.
Ställ inga varma kastruller, stekpanna eller andra heta föremål på bänkskivan.
Använd alltid kastrullunderlägg eller granitplattor!
Bänkskivorna kan rengöras med vanligt rengöringsmedel för hushållsbruk (använd inget
skurmedel). Beroende på nedsmutsningsgrad kan du använda ett rengöringsmedel som
förtunnats med en aning vatten. Använd en mjuk duk. Torka av resterna av
rengöringsmedlet med en fuktig duk och torka sedan torrt.
Viktigt:
Vätska på bänkskivor, särskilt på limfogar, måste du genast torka bort.

Gångjärn och utdragsskenor
Gångjärn och utdragsskenor behöver nästan inget underhåll alls. Tack vare kulprincipen rengörs
skenorna automatiskt.

Bestickinsatser
Bestickinsatserna kan tas ut för rengöring. Rengör helst dessa delar med ett milt
rengöringsmedel. Plastdelarnas behåller då sitt antistatiska skydd.

Diskbänkar och övriga rostfria ytor
Skölj och torka av med jämna mellanrum, ljummet vatten med diskmedel är bra.
Använd inte klorhaltiga vätskor eller sådant som kan repa ytorna.
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Allmän information
 Se till att du har tillräcklig ventilation när du lagar mat så att ingen ånga kan
kondensera på köksmöblerna.
 Använd alltid köksfläkten och se till att den har ställts in på lämplig effekt.
 Undvik att vatten rinner över.
 Öppna inte diskmaskinen förrän ungefär 20 minuter efter att diskprogrammet har
avslutats. Därmed kan ångan först kondensera i maskinens inre.
 Använd inte kaffebryggare, vattenkokare eller brödrost under väggskåp. På lång
sikt kan ångan som tränger ut samt den höga temperaturen skada köksmöblerna.
 Ställ inga varma kastruller eller andra heta föremål direkt på bänkskivor eller
andra möbler.
 Kontrollera då och då temperaturen vid ugnsluckans sidokant. Så länge du
fortfarande kan röra vid kanten med en fingertopp är värmeavgivningen inte för
hög.
 Luckor till ugnar och diskmaskiner får inte öppnas till hälften i snett läge för
ventilation. Värme och fukt som strömmar ut kan leda till att angränsande möbler
skadas eller sväller upp.
 Beakta de särskilda instruktionerna från tillverkarna av elutrustningar och
inbyggnadsdelar.
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