VEDLIGEHOLDELSE BAD
Badekar
Hvis du gør dit badekar rent, hver gang det er blevet brugt, samler der sig ikke
så let snavs og kalkaflejringer. Andvend et mildt og skånsomt rengøringsmiddel,
fx. et håndopvaskemiddel, en blød børste eller svamp, og skyl af med håndbruseren.
Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, ståuld eller svampe med slibeeffekt.
Hvis du vil vaske eller lægge tøj i blød i badekarret, skal du anvende et mildt
finvaskemiddel, gerne flydende.
Stærkere vaske- eller iblødlægningsmidler kan skade emaljen. Eventuelle misfarvninger fjernes med citron eller vinsyre, som fås på apoteket. Kom lidt på en
fugtig klud og gnid på pletten. Skyl grundigt.
Har du kalkholdigt vand, som giver kalkpletter, fjernes de lettest og mest skånsomt med husholdningseddike, der gnides på med en fugtig klud og skylles væk.
Baderumsmøbler
For baderumsmøbler gælder især én grundregel:
Efterlad ikke vand på overfladerne. Tør alt vand bort fra overfladerne. Et mildt
rengøringsmiddel og en blød klud er tilstrækkeligt ved rengøring.
Undgå at placere møbler direkte op ad badekar eller brusebad, hvis der ikke er
ordentlig afskærmning.
Vandhaner
Forkromede overflader rengøres regelmæssigt og lettest med flydende
rengøringsmidler eller sæbeopløsning. Den lakerede (farvede) overflade holdes bedst gennem regelmæssig rengøring med en blød klud. Til at fjerne
kalkpletter anvendes fortyndet husholdningseddike og skylles med vand. For
vedligeholdelse af forgyldte overflader gælder samme fremgangsmåde. Hvis
de forgyldte overflader er meget beskidte, anvender du et guldrengøringsmiddel. Anvend aldrig skuremiddel, ståluld eller rengøringsmidler, som er kalkopløsende, sure eller alkoholdige.
Brusebad
For at holde et brusebad pænt, er det vigtigt med regelmæssig rengøring. For
at undgå kalkaflejringer på glasvæggenes indersider bør de tørres af med gummiskraber eller klud hver gang brusebadet er blevet anvent.
Til mere grundigere rengøring anvendes et mildt rengøringsmiddel, fx.
flydende opvaskemiddel eller et af de specialrengøringsmidler til brusebade,
som fås i handlen. Glasvæggene rengøres med et almindeligt rengøringsmiddel
til vinduespudsning. Anvend aldrig rengøringsmidler med slibefunktion. Acetone, syre eller alkoholdige rengøringsmidler kan også skade glasset.
Sanitet
Solidt sanitetsporcelæn er et af de letteste materialer at holde, men der er
ting, som er værd at tage højde for.
Brug toiletbørsten ofte, så slipper du f misfarvninger i afløbsbøjningen. Anvend
aldrig slibende rengøringsmidler. Det skader glasuren i det lange løb. Misfarvninger fjernes nemmest med citrin- eller vinsyre, der kan købes på apoteket.
Gnid med en fugtig klud og skyl grundigt. Kalkpletter fkerens med almindelig
husholdningseddike. Opvamer du eddiken, virker den endnu bedre.
Gør du ofte porcelænet rent, får snavs og kalk sværere ved at bide sig fast.
Vælger du porcelæn med Ceramicplus-overflade, bliver det endnu lettere at
holde rent.
Sanitet med Ceramicplus
Anvend med jævne mellerum en fugtig klud og et mildt rengøringsmiddel til
badeværelser. I tilfælde af særligt hårdt vand anbefaler vi desuden rengøring
med et eddikeholdigt rengøringsmiddel. Anvend aldrig skuremiddel, skurepulver
eller højkoncentrerede afløbsrensemidler. De ridser eller beskadiger keramiske
overflader.
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