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4 Badeværelse  

Rengøring af vægfliser 
Til daglig rengøring vaskes flisevæggene i rent vand 
evt. tilsat rengøringsmiddel som f.eks. Ajax 
universal rengøring, følg fabrikantens dosering.  
 
Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med 
rigeligt vand og tørres efter med en tør og fnugfri 
klud. 
 
For at minimere kalkbelægning på fliserne 
anbefales det at fjerne overskydende vand med en 
svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud. 
Det frarådes at bruge rengøringsmiddel 
indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge 
et smudsbindende lag. 
 

 

 

 

 

Rengøring af gulvfliser 
Til daglig rengøring vaskes gulvet i rent vand evt. tilsat rengøringsmiddel f.eks. Ajax universal 
rengøring, følg fabrikantens dosering.  
 
Efter brug af rengøringsmidlet skylles der efter med rigeligt vand og tørres efter med en tør og 
fnugfri klud. For at minimere kalkbelægning på fliserne, anbefales det at fjerne overskydende vand 
med en svaber og eftertørring med en tør og fnugfri klud. 
 
Det anbefales IKKE at bruge rengøringsmiddel indeholdende plejemiddel, da dette kun vil opbygge 
et smudsbindende lag. 
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Rengøring af brusesæt 
 
Rens kun med lidt sæbe og en fugtig klud,  
derefter skylles det af og gnides tørt.  
Kalkpletter kan minimeres ved at tørre af  
efter brug. 
 
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver 
til rengøringen. 
Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige 
rensemidler, som indeholder eddikesyre, da disse 
midler angriber overfladen og det bliver mat og 
ridset. 
Over tid vil der ophobe sig kalk inde i armaturet. 
Ved nedsat funktion skal dele 
vedligeholdes/udskiftes og den daglige driftsleder 
bør kontaktes. 
 
 
 
 
 

Rengøring af spejl 
 
Daglig rengøring foretages med anviste 
rengøringsmidler for glas. 
 
Glasset rengøres efter behov og tåler 
alle gængse rengøringsmidler til glas. 
 
OBS: Der bør udvises forsigtighed, hvis 
der anvendes skrabende (ridsende) 
redskaber til rengøring af spejl. 
Dette anbefales IKKE. 
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Rengøring af bordplade og vask 
Til den daglige rengøring, tørres bordpladen og 
vasken over med en blød klud og rent vand. De 
fleste pletter og fedt kan fjernes med vand og 
flydende opvaskemiddel. 
Efterfølgende tørres overfladen efter med en tør og 
blød klud for at undgå kalkaflejringer. Til vanskelige 
pletter kan der bruges en mild skurecreme og en 
hvid skuresvamp. Rengør hele overfladen med en 
klud og med bløde cirkelbevægelser. Skyl efter med 
rent vand og efterfølgende aftørres overfladen efter 
med en tør blød 
klud. 
Denne fremgangsmåde anbefales også med jævne 
mellemrum på hele bordpladen, da dette fjerner 
småridser og kalkpletter. 
 
 
 
 
 

Rengøring af armatur 
Undgå at benytte ridsende svampe og skurepulver til 
rengøringen. 
Der frarådes ligeledes opløsnings- og syreholdige 
rensemidler, som indeholder eddikesyre, da disse 
midler angriber overfladen og armaturet bliver mat 
og ridset. Rens kun armaturet med lidt sæbe og en 
fugtig klud, derefter skylles det af og gnides tørt. 
Kalkpletter kan undgås ved at tørre af efter brug. 
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Stophaner for koldt- og varmt vand 
Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal 
funktion og vedligehold. 
 
Rengøring af vandlås i skab 
Sæt en spand eller lignende under 
vandlåsen og adskil den. Rengør vandlåsen i 
rent vand og eventuelt med lidt sulfo. Ved 
genmonteringen af vandlåsen, skal man 
være meget omhyggelig med at få 
pakningerne placeret rigtigt igen. 
Vandlåsen kan også vedligeholdes med 
en ganske almindelig gummisvupper. 
Fold en klud og hold for overløbshullet, 
fyld vand i vasken og giv svupperen et 
par stød. Herefter løsnes meget affald i 
vandlåsen og man kan skylle efter. 
Brug ikke afløbsrens, der indeholder 
kaustisk soda, der i værste fald kan 
stoppe afløbet pga. forkert anvendelse. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Rengøring af gulvafløb 
Fjern risten og tag vandlåsen 
op af afløbet. 
Skyl delene i varmt vand, 
brug evt. lidt sulfo. 
 
 
 
 
 
 
Indbygningspots 
Pæren placeret i indbygningspottet er på 4,3Watt og med GU10 fatning. 
  


