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Krom, pulverlakeret stål, rustfrit stål
Krom
Glansforkromning består af flere lag. Det yderste og synlige lag består af et tyndt lag krom, mens
det underliggende lag, som hæfter på grundmaterialet, er nikkel. Den forkromede overfladen
ændrer sig ikke med tiden og vil altid fremstå med et spejlblankt udseende.
Almindelig rengøring
Møbler med forkromede overflader aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et
mildt rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber
og kalkpletter.
Speciel rengøring
Skulle almindelige rengøringsmidler ikke være tilstrækkelige, kan overfladen evt. rengøres med
almindelig husholdningssprit.
Særlige forbehold
Vand kan forårsage let rustdannelse på forkromede overflader. Ved rustfjerning på forkromede
overflader anbefaler vi at benytte et dertil egnet metal-pudsemiddel som eksempelvis Brasso
eller Autosol®.
Pulverlakeret stål
Pulverlak giver møblet en slidstærk og ensartet overflade.
Almindelig rengøring
Møbler med en pulverlakeret overflade aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et
mildt rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber og
kalkpletter.
Særlige forbehold
Brug ikke opløsningsmidler, skarpe genstande eller slibende rengøringsmidler på pulverlakerede
overflader.
Rustfrit stål
Rustfrit stål har et højt indhold af krom, hvilket giver stålet dets modstandsdygtige overflade
(korrosionsbestandige egenskaber).
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Almindelig rengøring
Møbler af rustfrit stål aftørres med en fugtig klud opvredet i varmt vand eller et mildt
rengøringsmiddel. Overfladen aftørres efterfølgende med en tør klud for at undgå striber
og kalkpletter.
Speciel rengøring
Skulle almindelige rengøringsmidler ikke være tilstrækkelige, kan overfladen evt. rengøres med
almindelig husholdningssprit.
Særlige forbehold
Der kan med tiden opstå mindre rustpletter i overfladen på rustfrit stål. Mindre rustpletter i
overfladen skyldes oftest metal- eller jernpartikler fra andre genstande - skospænder, tasker
med metalbeslag. Små rustpletter og mindre ridser kan i de fleste tilfælde fjernes ved at slibe
overfladen med en meget fin slibesvamp beregnet til metal. Husk altid at følge stålets sliberetning.
Bemærk, at der ikke må bruges klorbaserede rengøringsmidler på stål, da dette vil medføre, at
stålet ruster. Sørg for at tørre stålet af med en tør klud efter gulvvask for at undgå pletter på stålet.

