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Vedligeholdelse – Invita køkken 
 
 

Tillykke med Deres nye Invita inventar. 
Ved omhyggelig rengøring og vedligeholdelse, vil Deres nye inventar holde i mange 
år fremover, det er derfor vigtigt, at De følger nedenstående retningslinjer. 
 
 

Fronter og skabe: 
 
Lakerede/malede/finerede låger: 
Låger, skuffer m.v., der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. 
Beskyttelsesfilmen på nye låger fjernes med omhu. Limrester fra folien på lågernes overflade er 
ikke en fejl og kan let fjernes ved at bruge en blød mikrofiberklud, der er let vædet i lampeolie.  
 
Brug ikke slibende materialer eller ætsende rensemidler! 
 
Til den daglige rengøring af højglanslakerede låger anbefales det at bruge 
højglansvedligeholdelsessæt, som kan købes i alle Invita butikker.  
Alternativt kan der aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent 
vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 
 
Den daglige rengøring af øvrige lakerede låger samt folie låger foretages ved at aftørre med en ren 
mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 
Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt 
opvredet i vand, tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med 
en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. Til sidst aftørres med en tør 
og blød mikrofiberklud. 
 
Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler og voks polish til møbler, 
som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. 
Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. 
 
Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. 
Hvis der kommer vanddråber på lågens overflade, skal disse tørres af øjeblikkeligt. 
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Laminatbelagte låger: 
Låger, skuffer m.v., der er laminatbelagt, har en modstandsdygtig og glat overflade. 
Beskyttelsesfilmen på nye låger fjernes med omhu. Limrester fra folien på lågernes overflade er 
ikke en fejl og kan let fjernes ved at bruge en blød mikrofiberklud, der er let vædet i lampeolie. 
Brug ikke slibende materialer eller ætsende rensemidler! 
Den daglige rengøring foretages ved at aftørre med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i 
koldt eller lunkent vand. Derefter aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 
 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt 
opvredet i vand, tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med 
en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 
Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 
Speciel laminatrens kan købes i Invita butikker. 
Farvede mærker fra sko eller lignende kan forsigtigt fjernes med rensebenzin (Obs! Brandfare!). 
Tør efter med en fugtig mikrofiberklud. 
 
Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler som findes i 
handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler 
må kun anvendes efter fortynding med vand.  
Bemærk at kamfer (findes i visse håndcremer) kan ødelægge overfladen på laminatet. 
 
Kaffemaskiner og andre dampafgivende produkter må ikke stilles under overskabe. 
Hvis der kommer vanddråber på lågens overflade, skal disse tørres af øjeblikkeligt. 
 
Kanter på låger: 
Kanterne må kun aftørres med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent 
vand evt. tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren 
mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand.  
Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud. 
 
Undgå alle former for skrappe rengøringsmidler, kemikalier og slibende midler. 
 
Hylder: 
Overfladen på hylder består af melamin, som er meget slidstærk. 
Rengøringen foretages med en ren mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand 
evt. tilsat almindelig og mild sæbe (maks. 1 tsk. pr. liter vand) og derefter aftørres med en ren 
mikrofiberklud, der er hårdt opvredet i koldt eller lunkent vand. 
Til sidst aftørres med en tør og blød mikrofiberklud.  
Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit. 
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Justering af låger/skuffer: 
 
 
Ved hjælp af de fire skruer ved hængslet og krydspladen 
har lågen 3 justeringsmuligheder: 
1: Op/ned, 2: Højre/venstre, 3: Frem/tilbage i skab. 
 
 
 
 
 
 
Hvis lågen hænger for højt eller lavt, skal lågen justeres op 
eller ned. Dette gøres ved først at løsne skruerne (1) 
i krydspladen, hvorefter hængslet kan justeres op eller ned. 
Husk at spænde krydspladen fast igen.  
 
 
 
 
Hvis lågen hænger skævt til højre eller venstre, som 
vist på det lille billede, skal lågen justeres ved at skrue på 
den yderste skrue i hængslet (2). 
 
 
 
 
 
Hvis lågen skal justeres tilbage mod skabet, som vist på 
det lille billede, skal den bageste skrue (3) løsnes, hvorefter 
lågen kan justeres i dybden. Slut med at spænde efter. 
 
 
 
På- og afmontering af LUX-skuffe:  
Skuffen føres i skinnerne og holdes ned mod skinnerne 
samtidig med, at skuffen køres i bund. Derefter åbnes og 
lukkes skuffen én gang, og skuffen er klar til brug. 
Ved afmontering køres skuffen helt ud 
og løftes fri af skinnerne. 
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Justering af LUX-skuffe: 
1: Skuffefront justeres op/ned. 
2: Afmontering af skuffefront. OBS! Skruen for afmontering 
sidder skjult bag en lille metal-plade. 
3: Skuffefront justeres sidevejs. Ved 120 cm skuffer skal 
skruer under skuffebunden ligeledes afmonteres. 
 
 
 
Vinkeljustering af LUX-skuffe: 
Drej på stangen for at justere lågen i vinkel. 
 
 
 
 
 
 

Bordplader: 
 
Massivtræs plader: 
 
Pladerne har gennemgået en olieringsproces, hvor de er blevet grundolieret og poleret for at 
sikre, at olien er trængt så langt ned i træet som muligt. 
Efter montering og inden ibrugtagning af pladen, skal den behandles jf. pkt. 1-5. 
Pladen skal i løbet af de første uger behandles, indtil pladen er mættet.  
For at bibeholde en optimal modstandsdygtighed anbefaler vi, at pladen efter behov vedligeholdes, 
(ca. 2-4 gange om året) og behandles med olie efter følgende procedure: 

1. Pladen rengøres på alle synlige for- og bagkanter samt på synlige flader. Ved meget 
genstridige pletter kan anvendes et stykke sandpapir korn 180 efterfulgt af slibesvampen. 
Husk at slibe i olien. Hvis pladen ikke skal have en blank overfladen, bør den efter 
rengøring slibes let med en slipesvamp. 

2. Påfør et tyndt lag olie på for- og bagkanter samt på de synlige flader. Lad olien trække 
i max. 15 min. 

3. Slib pladen med en slibesvamp i olien i træets åreretning (længderetningen). 
4. Aftør pladen med en fnugfri bomuldsklud. Pladen skal poleres tør. Ingen våde pletter. 
5. Bordpladen må ikke de kommende 8 timerkomme i forbindelse med vand inden 

bordpladen tages i brug. 
 

Til daglig rengøring anbefales almindeligt sæbevand, ikke midler indeholdende opvaskemiddel. 
Anvend aldrig salmiak og skurepulverholdige rengøringsmidler. Salmiak kan misfarve massivtræ. 
Husk: Olieklude kan selvantænde. Brugte klude skal afbrændes eller opbevares i glas med 
tætsluttende låg. Olien skal opbevares utilgængeligt for børn, samt tørt og frostfrit. 
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Laminatplader: 
 
Den daglige rengøring kan normalt klares med rent vand og en opvredet klud.  
Ved brug af opvaskemiddel kan dette med tiden give en fedtet overflade, der fjernes med lige dele 
vand og klorin. Anvend en klud eller børste. Anvendes klorin skal du sørge for udluftning og være 
opmærksom på, at trækanter ikke tåler kontakt med klorin. Pladen vaskes af med lunkent vand 
efter endt behandling. 
Trækanter med Lak: 
Trækanterne på bordpladerne er lakeret 2-3 gange afhængig af træsort og laktype. For at få en 
varig glæde af din nye bordplade bør trækanterne efterbehandles med lak, efter behov og minimum 
én gang om året. Dette gøres bedst ved af affedte trækanterne med f.eks. sprit. Kanterne 
må ikke slibes. Når kanterne er tørre efter affedtning, lakeres med syrehærdende interiørlak. 
Skrammer eller andre skader (trykmærker undtaget) behandles straks, da lakken ellers vil skalle 
af, hvorefter kanterne hurtigt bliver misfarvede. 
Trækanter med Olie: 
Olierede trækanter efterbehandles med olie efter behov. Hvidolierede trækanter slibes let i olien. 
 
 
Kompaktlaminat: 
 
Den daglige rengøring kan normalt klares med rent vand og en opvredet klud. Ved brug af 
opvaskemiddel kan dette med tiden give en fedtet overflade, der fjernes med lige dele vand 
og klorin. Anvend en klud eller børste. Anvendes klorin, skal man sørge for udluftning. 
Pladen vaskes af med lunkent vand efter endt behandling. Den medfølgende servicepakke til 
kompaktlaminatindeholder bl.a. fortynder og Laminate Cleaner. 
Fortynder: 
Anvendelse: 
Anvendes til at fjerne svære smudspletter på laminaten som f.eks. limrester, silikone eller lign. 
Fortynder bør ikke anvendes på overfladebehandlede emner som f.eks. lakerede bagkanter, 
da dette kan medføre varige skader. 
Farligt: 
Kan give lungeskader ved indtagelse. Undgå indånding af dampe. Emballage skal holdes tæt lukket 
og opbevares på et godt ventileret sted. Holdes væk fra antændelsekilder. Rygning forbudt. Træf 
foranstaltninger mod statisk elektricitet. Må ikke komme i kloakafløb. Må kun bruges på steder 
med god ventilation. Ved indtagelse – undgå at fremprovokere opkastning: Kontakt omgående 
læge og vis beholder eller denne skrivelse. 
Indeholder: 
Naphtha (Råolie), Hydrogenbehandlet. 
Laminate cleaner: 
Anvendelse: 
Renser, affedter og fjerner pletter på overflader af laminat. Produktet »frisker« overfladen op. 
Smør et tyndt lag på emnet og gnid efter med en klud eller svamp (aldrig køkkenrulle).  
På ru og ujævne overflader kan en børste anvendes. Produktet renser effektivt og efterlader en flot 
finish, som virker smudsafvisende. 
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Corian plader: 
 
I den daglige rengøring er det nok at tørre Corian® af med en blød klud og rent vand. De fleste 
pletter og fedt fjernes med vand og flydende opvaskemiddel. 
Hele overfladen bør rengøres nøje af og til, for at glansen ikke skal blive ujævn. 
Brug et rengøringsmiddel med mild slibeeffekt til Corian®, som har silkemat finish og flydende 
opvaskemiddel for højglansoverflader. Rengør hele overfladen med en klud og med bløde 
cirkelbevægelser. Skyl med vand og tør efter med papireller bløde klude. 
Hvis du ikke bliver tilfreds med glansen eller om finishen er blevet ujævn, kan du altid oppolere 
overfladen af Corian®. 
HVIS DU HAR CORIAN® VASK 
Trin 1 
Normal rengøring. 
Trin 2 
Brug opvaskemiddel eller mild skurecreme og en hvid skuresvamp. 
Trin 3 
Fyld vasken med varmt vand (ikke kogende). Tilsæt 1-2 tsk. maskinopvaskemiddel og lad det 
stå i nogle timer eller natten over. Vask med en børste, skyl og tør af. 
PLETFJERNELSE 
Forsøg med de enkle løsninger først. Hvis der fortsat er pletter, brug lidt mild skurecreme på 
en klud og gnid med lette cirkelbevægelser. Undgå grove skuresvampe i den daglige rengøring. 
Stærke slibemidler eller den grønne side af skuresvampen (som Scotch-Brite™) skal kun 
bruges til at fjerne svært vanskelige pletter. Efter brug af sådanne stærke midler, bør man sørge 
for, at overfladen, som er behandlet, får sin glans tilbage ved at gentage proceduren som beskrevet 
angående rengøring af overfladen. 
GRAFITTI, TUSCH OG KUGLEPEN 
Vaskes let bort, som forklaret under pletfjernelse. 
BRANDMÆRKER 
OG ANDRE VANSKELIGE PLETTER 
Fjernes med skuremiddel og en fin svamp. 
KEMIKALIER 
Stærke kemikalier (som f.eks. acetone, mineralsk terpentin, klor, afløbsrens, ovnrens o.l.) 
skal straks skylles af med vand og opvaskemiddel for at undgå skader på overfladen. Neglelak kan 
fjernes med neglelakfjerner (uden acetone) og skylles efterfølgende med rent vand. 
Hvis skaden ikke opdages umiddelbart eller om overfladen udsættes for en langvarig påvirkning af 
kemikalier (f.eks. fra en utæt beholder), kan det være nødvendig at kontakte din køkkenforhandler. 
VÆR FORSIGTIG MED VARME 
Sæt ikke varme gryder, særlig ikke støbejernsgryder, direkte på Corian® bordpladen. En så varm 
gryde kan skade de fleste overflader! Brug et eller andet varmeunderlag. 
Tænd for det kolde vand, når der hældes kogende væsker i Corian® vaske, det forhindrer, at 
overfladen skades. 
UNDGÅ RIDSER 
Skær ikke med en skarp kniv direkte på Corian® bordpladen. Det kan skade overfladen. Brug i 
stedet et skærebræt. Som alle materialer kan Corian® få ridser. Ridser, støv, kalkaflejringer fra 
aftørring og almindelig slidtage synes tydeligere på mørke farver end på de lyse. 
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MEKANISK SKADE 
Hvis en Corian® bordplade skades ved at f.eks. et tungt og spidst objekt falder ned og laver en 
sprække eller ødelægger et hjørne af pladen, kan dette repareres, så det næsten ikke kan ses. 
Corian® er unikt med at kunne repareres, oppoleres og få sin nye finish tilbage! 
Skulle du være uheldig, så kontakt din køkkenforhandler. 
OPPOLERING 
For en bad- eller køkkenindretning i Corian®, som har været i brug i 5 til 10 år, kan det være 
på tide med en professionel oppolering af overfladerne. Så får Corian® sin oprindelige nye finish 
tilbage. Skulle du ønske dette, så kontakt din køkkenforhandler. 
For yderligere oplysninger se Corian® webside: www.corian.dk 
 
 
Beton- og Terrazzo bordplader: 
 
Pladen er grundbehandlet fra fabrikken. Da en støbt bordplade er et meget åbent produkt, er 
det vigtigt, at den mættes helt op, inden brug og herefter efter behov. Når pladen er monteret 
skal den afvaskes med varmt vand. Påfør et lag plejemiddel på pladen og fordel overskydende 
plejemiddel til steder, hvor pladen har suget al plejemidlet. Fortsæt processen, indtil pladen ikke 
suger mere plejemiddel og dermed er mættet. Herefter aftørres pladen. Hvis pladen ikke aftørres, 
kan det overskydende plejemiddel resultere i en fedtet overflade, som skal tørpoleres. 
Når pladen er mættet helt, skal den behandles med bivoks: Pladen vaskes af med varmt vand, så 
overfladen åbnes. Pladen tørres af og skal stå og tørre i ca. 2 timer. Dernæst tørpoleres pladen 
med bivoks med en fnugfri klud. Pladen behandles efterfølgende efter behov. 
Imellem behandlingerne kan pladen vaskes af med varmt vand og slibes med det vedlagte 
vandslibepapir. 
FORTSAT VEDLIGEHOLDELSE: 
En støbt bordplade kræver løbende vedligeholdelse med plejemiddel eller bivoks (kan købes hos 
din køkkenforhandler). 
Eventuelle kalkaflejringer fjernes let med det vedlagte vandslibepapir (korn 1000). Husk: Pladen 
skal være våd, når den slibes. Efter slibning behandles pladen med det medfølgende plejemiddel 
og bivoks. Skulle din støbte bordplade med tiden blive lidt »træt« i overfladen, kan den friskes 
op ved at gøre pladen våd med varmt vand og vandslibes med vandslibepapir (korn 1000). 
Efter afvaskning og tørring påføres plejemidlet og bivoksen, som beskrevet ovenfor. 
En velbehandlet overflade er ikke sugende, men det anbefales at tørre stærkt farvende væsker og 
lignende af med det samme. 
Bemærk: Ved vådslibning af betonplader fremhæves stenene i pladen yderligt. 
Undgå: Da pladen er produceret på basis af cement, er det absolut væsentligt, at pladen ikke 
kommer i kontakt med syre og syreholdige produkter. Når varmt vand og salt blandes, dannes 
sulfid, som opløser cementen. 
RENGØRING: 
Vi anbefaler natursæbe (fast brun krystalsæbe) til rengøring af bordpladen. Sæbespåner kan også 
bruges, men det skal dog bemærkes, at sæbespåner indeholder kalk og kan derfor give en mat 
overflade. Krystalsæbe anbefales derfor til mørke støbte bordplader. 
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Granit/Kompositsten: 
 
Ligesom træ er granit porøst i overfladen. For at beskytte granitten mod nedtrængning af forskellige 
former for fedt og smuds, er det vigtigt at tilføre granitten fedtstof. Her kan f.eks. anvendes 
vand tilsat sæbespåner, kokossæbe eller medfølgende stenolie. Specielt ved overflader i mat, 
WFB eller satin anbefaler vi at anvende stenolie. 
Alternativt kan Akemi Antiplet anvendes. Ved anvendelse af stenolie fremhæver man pladens farve 
og struktur. Fremtidig behandling efter behov. 
Ved bordplader i kompositsten kan man anvende Akemi Antiplet for at lette den daglige rengøring. 
Akemi Antiplet kan købes hos din køkkenforhandler. 
DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE: 
En bordplade i granit og kompositsten rengøres med vand evt. tilsat alm. rengøringsmidler. 
Stenplader er gode bageborde. Da pladerne altid er kolde, hænger dejen ikke i, og pladen får tilført 
naturligt fedtstof, hvilket den har godt af. Fedtstoffer, som kan aflejres i overfladen, forsvinder 
af sig selv. Forsøg på at fjerne pletter med vand gør kun at processen forlænges. Så fortvivl ikke, 
hvis der skulle komme fedtpletter. De forsvinder normalt af sig selv. 
Granit kan rengøres med syreholdige rengøringsmidler og eventuelle »kalkrester« kan fjernes 
med kalkfjerner eller lignende. 
VÆR OPMÆRKSOM PÅ: 
Granit og kompositsten kan tåle varmepåvirkningen fra f.eks. pander og plader i kortere tid. Lad 
dog aldrig brandvarme gryder, plader m.m. stå til afkøling på bordpladerne. Læg i så fald altid et 
redskab (kniv, grydeske, bordskåner eller lign.) under kanten af gryden/pladen. Uden denne 
foranstaltning kan bordpladen i værste fald revne. 
Rengøringsmidler som afkalkningsmidler, klorin, sprit m.m. skal altid fjernes omgående fra 
bordpladen med en opvredet klud. De må aldrig ligge i længere tid på bordpladen, da det kan 
skade overfladen. Bordplader af natursten og kompositsten har en stærk overflade, man skal 
dog være opmærksom på, at både granit og kompositsten kan ridses. 
 
Stålbordplader: 
 
Aftørres med en opvredet klud. Undgå ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle 
sig til rustpletter. Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander direkte på pladen, da 
disse kan efterlade rust. 
ALM. VEDLIGEHOLD: 
Efter endt montage af stålbordpladen fjernes beskyttelsesfolien fra overfladen, og lim fra folien 
aftørres med sprit eller lign. Dernæst påføres imprægneringsolie, som forsigtigt indgnides med 
en blød klud, altid i samme retning som bordpladen er børstet – olien skal hvile i ca. 10 min, 
og derefter tørres den af med en blød klud, indtil pladen er »fedtfri«. Denne behandling kan med 
fordel foretages jævnligt, da det giver en mere robust overflade af stålet. 
Hvis bordpladen bliver ridset, kan man med en specialsvamp pudse forsigtigt, altid i samme 
retning som den færdige bordplade er børstet, og aldrig med almindeligt slibepapir 
– og derefter gentages imprægneringen. Pladen vil med tiden opnå patina i form af ridser, der kun 
gør pladen flottere. 
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DAGLIG VEDLIGEHOLD: 
• Efter brug tørrer du blot bordpladen af med en blød fugtig klud. Tør efter med en tør klud for 
   at undgå kalkaflejringer. 
• Udtørrede rester fjernes let med varmt vand tilsat rengøringsmiddel. 
• Skrab aldrig udtørrede rester væk. 
• Ved brug af blegemidler som f.eks. kalkfjerner skal overskydende fjernes straks, da dette giver 
   skjolder på overfladen. 
• Skurepulver, stålsvampe, stålbørste eller andre slibemidler bør ikke bruges i den daglige 
   rengøring. 
• Evt. kalkaflejringer eller rande kan fjernes med eddikeopløsning eller anden ikke ætsende          
   afkalkningsmiddel.   
• Du kan med fordel jævnligt (1-2 gange pr. måned) anvende imprægneringsmiddel for rustfrit stål      
   f.eks. Henkel Cromol. Dette er en vegetabilsk olie, som er godkendt til formålet. 
   Olien sprayes på, derefter gnides den let ind med en blød klud. Lad det hvile i 10 min. Aftør 
   derefter med en blød klud, indtil pladen er »fedtfri«. 
RIDSER: 
Fjernelse af mindre ridser kan ske med rengøringsmidler indeholdende slibemidler, som f.eks. 
flydende skurepulver, Sidol metalglans eller lignende. Men husk: Puds altid i sliberetningen. 
VARME TING: 
Vær opmærksom på, at stålet kan misfarves og udvide sig ved høje temperaturpåvirkninger. 
Dette kan med tiden medføre, at den underlimede træplade løsner sig fra stålet. Undgå derfor 
at placere varme genstande på bordet. Skulle der opstå andre problemer/skader med bordpladen, 
kontakt da forhandleren inden forsøg på udbedring.  
 
 
Stålvaske: 
 
Aftørres med en opvredet klud. Da vasken er rå og ubehandlet, bliver vasken misfarvet, hvis 
den ikke rengøres med skurepulver eller specialprodukter, der findes i dagligvarehandlen. Undgå 
ståluld, da det kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. 
Undgå ligeledes at efterlade støbejernsgryder og -pander i vasken, da disse kan efterlade rust. Hvis 
der er opstået små ridser eller rustpletter forårsaget af ovennævnte, kan en ru og ubehandlet 
stålvask pudses med langsgående bevægelser med slibepapir min. korn 220, da en rustfri stålvask 
ikke kan ruste. De vaske, som leveres med lille skyllekammer, er den lille kumme generelt mere 
mat i stålet. 
 
Silgranit vaske: 
 
At en Silgranit® vask er let at holde betyder ikke, at den ikke skal rengøres. Det er en god ide at 
tørre den over med lidt sulfo på en klud en gang om dagen - især hvis man bor i et område med 
meget kalk i vandet. Så undgår man kalkaflejringer, som kan give misfarvninger. 
Et par gange om måneden eller efter behov anbefaler vi at polére vasken med Blancoclean. 
Blancoclean er et plejemiddel specielt udviklet til Silgranitvaske. 
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 Blancoclean lægger en beskyttende vokshinde på vasken, hvilket efterfølgende letter den daglige 
rengøring. 
 Kom lidt Blancoclean på en fugtig klud, polér vasken og skyl efter med rent vand. 
Ved kraftige kalkaflejringer, som i visse tilfælde ses ved at vasken bliver mørkere, kan man 
anvende BLANCO Activ. BLANCO Activ er en tablet, som både affedter og afkalker vasken. Fyld 
1-2 cm varmt vand (minimum 60 grader) i vasken - opløs en tablet heri og lad opløsningen stå 
natten over. Dagen efter skrubbes kummen med en almindelig skuresvamp (gerne den grove side) 
og der skylles efter med vand.  
 
 

Skydedøre: 
 

Lakerede/malede fyldninger 

Låger, skuffer m.v. der er behandlet med lak, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den 
daglige rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i lunkent vand. Tør efter 
med en tør klud. Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt 
opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør 
efter med en tør klud. Undgå at behandle Deres skabe med nogle af de forskellige plejemidler til 
møbler, som findes i handelen, da visse af disse midler ændrer overfladernes karakter. 
Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter fortynding med vand. Dampafgivende 
produkter må ikke stilles op af skabene. 

Træstruktur fyldninger 

Låger, skuffer m.v. der er melaminbelagte, har en modstandsdygtig og glat overflade. Den daglige 
rengøring foretages ved aftørring med en ren klud, hårdt opvredet i vand. Tør efter med en tør klud. 
Fedtpletter, som ikke kan fjernes på denne måde, aftørres med en klud, hårdt opvredet i vand, tilsat 
et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Tør efter med en tør klud. 
Microfiberklude kan ligeledes anvendes ved rengøring af laminat. Farvede mærker fra sko eller 
lignende kan forsigtigt fjernes med sprit. Tør efter med en fugtig klud. Undgå at behandle Deres 
skabe med nogle af de forskellige plejemidler til møbler, som findes i handelen, da visse af disse 
midler ændrer overfladernes karakter. Salmiakholdige rengøringsmidler må kun anvendes efter 
fortynding med vand. Dampafgivende produkter må ikke stilles op af skabene. 

Malet glas / Satineret glas 

Rengøringen foretages med en klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel 
(maks. 1 teskefuld pr. liter vand).  
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Inventar 

Overfladen på hylder består af melanin, som er meget slidstærk. Rengøringen foretages med en 
klud, opvredet i vand, tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. liter vand). 
Særlig vanskelige pletter kan forsigtigt fjernes med sprit.  

Indeklima/ventilation 

Skabene må ikke udsættes for vedvarende kontakt med vand. Vandstænk m.m. bør straks aftørres. 
For at undgå fugtskader på skabene er omhyggelig udluftning påkrævet, specielt i vådrum og ved 
f.eks. opvaskemaskiner (ved opvaskemaskine skal dampspærre dække samling mellem kant og 
spånplade). Deres nye skab holder såvel boligministeriets krav samt kravene fra Dansk Indeklima 
Mærkning. For at sikre et godt indeklima bør der i hvert beboelsesrum være en samlet udskiftning 
af luften på mindst 0,5 gange i timen. Tilførsel af frisk luft gennem vinduer, døre eller 
udluftningsventil. Bad og toilet bør have udsugning på mindst 15 l/sek. (54 m3/time).  
I øvrigt henvises til krav beskrevet i bygningsreglement (eller lokale regler). 
 
Bevægelige dele 
Tophjul og bundhjul på skydedøre, udtræk til skuffer, hylder etc. samt styr/skinner ved skrådøre, 
rengøres under almindelige dagligdags rengøring med støvsuger. Der vedligeholdes efter behov 
med smøring af bevægelige dele med syrefrit olie (symaskineolie). Bemærk at hvis der spildes olie 
eller gives for meget, skal dette straks aftørres det berørte emne. Olie kan afgive fedtpletter og være 
vanskelige at fjerne efterfølgende. 
 
Aluminium 
Aluminium rengøres med lunken vand og hårdt opvredet klud. Der efterpoleres med tør fnugfri 
bomuldsklud eller mikrofiber klud. Bemærk at aluminium ikke kan tåle syre og derfor må der ikke 
benyttes syreholdige produkter.  
 
Gulvskinne 
For at undgå defekte bundhjul og døre der kører dårligt, støvsuges spor i gulvskinnen jævnligt. 
Eventuelle mærker/pletter efter støvsugerens plastichoved, kan fjernes med almindeligt viskelæder.  
 
Er der yderligere spørgsmål angående Deres Invita inventar, er De altid velkommen til at 
kontakte os. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Invita Glostrup A/S 
Tjalfesvej 1-19 
2600 Glostrup 
Tlf. nr.: 43 20 21 50 
E-mail: glostrup@invita.dk 
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