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Krom, pulverlackerat stål och rostfritt stål

Krom
Blank förkromning består av flera lager. Det yttersta och synliga lagret består av ett tunt kromlager. 
Det underliggande lagret, som sitter mot basmaterialet, är nickel. Den förkromade ytan förändras 
inte med tiden och har alltid ett spegelblankt utseende.

Normal rengöring och normalt underhåll
Möbler med förkromade ytor kan torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett milt 
rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.

Specialrengöring
Om det inte räcker med normala rengöringsprodukter kan ytan rengöras med tvättsprit.

Tänk på detta
Vatten kan orsaka lätt rost på förkromade ytor. Vi rekommenderar att du använder en lämplig 
metallpolish som Brasso eller Autosol® för att avlägsna rost från förkromade ytor.

Pulverlackerat stål
Pulverlackering ger möbeln en hållbar och enhetlig yta.

Normal rengöring och underhåll
Möbler med en pulverlackerad yta torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett 
milt rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.

Tänk på detta
Använd inte lösningsmedel, vassa föremål eller rengöringsmedel med slipmedel på pulverlackerade 
ytor.
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Rostfritt stål
Rostfritt stål har en hög kromhalt, vilket ger stålet dess tåliga yta (korrosionsbeständiga 
egenskaper).

Normal rengöring och normalt underhåll
Möbler av rostfritt stål kan torkas av med en fuktig trasa doppad i varmt vatten eller ett milt 
rengöringsmedel. Torka ytan med en torr trasa efteråt för att undvika ränder och kalkfläckar.

Specialrengöring
Om det inte räcker med normala rengöringsprodukter kan ytan rengöras med tvättsprit.

Tänk på detta
Mindre rostfläckar kan med tiden bildas på den rostfria ytan. Små rostfläckar på ytan orsakas 
ofta av metall- eller järnpartiklar från andra föremål – skospännen, väskor med metallbeslag. I de 
flesta fall kan små rostfläckar och mindre repor avlägsnas genom att ytan slipas med en mycket 
fin slipsvamp avsedd för metall. Kom ihåg att alltid följa stålets riktning vid slipning. Klorbaserade 
rengöringsmedel får inte användas på stål eftersom de orsakar rost. Torka av stålet med en torr 
trasa i samband med våtstädning av golv för att undvika fläckar på stålet
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