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DRIFT- OG VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING 
 

Tillykke med dit nye inventar fra Svane Køkkenet 

Et nyt køkken skal naturligvis holde i mange år og derfor er det vigtigt at behandle materialerne på den rigtige måde.  

Dit køkken er fremstillet af de bedste materialer. Alle spånplader og fiberplader (MDF) er testet og godkendt af Dansk Træpladekontrol for 

bl.a. formaldehydindhold og lever op til de strengeste internationale krav. 

Men selv de bedste materialer skal vedligeholdes. 

Mulighed for at købe tilbehør til dit køkken 

Du har altid mulighed for at henvende dig i én af Svane Køkkenets afdelinger og købe tilbehør til dit køkken. Den afdeling der står på bagsiden 

af denne folder er den afdeling, der har leveret netop dit køkken, og kan derfor hjælpe dig bedst. 

Rengøring og vedligeholdelse af melaminoverflader 

Alle almindelige rengøringsmidler kan anvendes til melaminbelagte overflader. Vi anbefaler opvaskemiddel, salmiakholdige midler og flydende 

brun sæbe. Du skal dog altid følge doseringsforskrifterne for de enkelte produkter. Til særligt genstridige pletter og lignende kan anvendes 

koncentreret brun sæbe med efterfølgende aftørring med en ren, hårdt opvredet klud. 

Rengøring og vedligeholdelse af laminatbelagte overflader 

Laminatoverflader kan afrenses og beskyttes med plast- og laminatrens, som er specielt udviklet til formålet og som kan købes hos din 

køkkenforhandler. Følg anvisningen på emballagen. Genstridige fedtpletter og limrester kan evt. først fjernes med rensebenzin. (Husk grundig 

udluftning). 

Husk at benytte rene klude eller aftørringspapir, så man ikke tværer delvist opløste rester rundt på fladen. Afslut med aftørring med ren klud. 

Overfladen er nu totalt affedtet og fri for skjolder og striber. Det er nu nødvendigt at tilføje en plejefilm, så fedtede fingre ikke straks ses på 

overfladen. Der findes forskellige midler med denne egenskab, men vi anbefaler syrefri olie (f.eks. symaskineolie eller tilsvarende) påført i et 

meget tyndt lag. Brug en ren bomuldsklud hvorpå der hældes lidt olie. Fordel olien jævnt over hele fladen og tør efter med en tør klud. Lågen 

må ikke fremstå blank. Hvis det er tilfældet eftertørres den endnu en gang. Behandlingen med tilførsel af plejefilm gentages efter behov. 

Rengøring af indvendige trådvarer 

Brug vand evt. blandet med klorin. Udtræk på rullehjul og kuglelejer, samt skuffeløb i øvrigt er normalt vedligeholdelsesfri. Skulle der opstå 

behov for smøring, må der kun anvendes smøremidler. 

Vedligeholdelse af hængsler 

For at få hængsler og andre bevægelige dele til at fungere optimalt skal de støvsuges og rengøres grundigt for snavs og støv før monteringen.  

Det anbefales at efterse de mest belastede hængsler med jævne mellemrum. Hvis der ligger sort metalstøv på- eller ved delen, er det tid at 

tilføre olie. Juster ved samme lejlighed hængslerne efter retningslinierne i monteringsvejledningen. 

Vi anbefaler ovennævnte eftersyn mindst en gang om året, dog oftere på affalds skabe med hængsler. 
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Vaske 

Stålvaske aftørres med en opvredet klud. Hvis der opstår misfarvninger, skyldes det ikke selve stålet, men urenheder i vandet eller materialer i 

husholdningen. Vasken rengøres med skurecreme. Der kan også anvendes en af de i handlen forekommende specialpræparater til rustfrit stål. 

Brug aldrig ståluld, da den kan efterlade små partikler, der kan udvikle sig til rustpletter. 

Opvaskemaskiner: Selvom der over opvaskemaskinen er placeret dampspærre på undersiden af bordpladen (alukraft), skal man være forsigtig 

med at åbne opvaskemaskinen, før tørreprogrammet er helt afsluttet. Når opvaskemaskinen åbnes, skal den åbnes helt (Må ikke åbnes på 

klem). Hverken bordplade og tilstødende låger vil ikke kunne holde til den kraftige påvirkning af damp fra opvaskemaskinen. Sker der skader 

som følge heraf tilskrives dette forkert brug af opvaskemaskinen, som ikke er reklamationsberettiget.    

Rengøring og vedligeholdelse af bordplader 

Laminat bordplader 

Laminatbordplader er opbygget omkring en spånpladekerne i forskellige tykkelser. Plader der ikke skal være synlige på undersiden er forsynet 

med spærrepapir på denne side. Laminatoverfladen er modstandsdygtig overfor de fleste kemikalier og rengøringsmidler som normalt 

benyttes i husholdningen. Overfladen tåler dog ikke længere påvirkninger af syrer og baser, samt blegemidler (Klorin). Stænk fra disse midler 

fjernes omgående. I modsat fald vil overfladen blive misfarvet eller direkte ødelagt. 

Laminat bordplader tåler ikke varme gryder, stegepander eller lignende, og disse må aldrig stilles direkte på overfladen. Brug altid 

varmeisolerende bordskånere. Stil aldrig kaffemaskiner, el-kedler og lignende på eller i nærheden af samlinger, da varmen og evt. fugt fra disse 

enheder kan ødelægge samlingen. Skader som følge heraf er ikke dækket af vores produktgaranti.  

Rødvin, blæk, rødbedesaft og andre stærkt farvende produkter kan misfarve overfladen - især lyse laminater er modtagelige overfor disse 

stoffer, så de skal fjernes omgående. Overfladen på laminat bordplader er robust og slidstærk, men brug dog altid skærebræt i forbindelse 

med knive. Lertøj og støbejernsgryder kan ligeledes ridse overfladen og bør derfor ikke stilles direkte på pladen. 

Overfladen rengøres med vand og et mildt rengøringsmiddel. Slibesvampe, skurepulver eller lignende må ikke benyttes, da de ødelægger 

overfladen. Eventuelle pletter fjernes med almindelige rengøringsmidler. Pladen vaskes efterfølgende med rent vand og aftørres med en tør 

klud for at undgå sæberester og kalkstriber.  

Er der behov for yderligere rengøring og pleje som kan købes hos din køkkenforhandler (Samme type som til laminat låger). Er pladen 

monteret med olierede for- og bagkanter skal disse behandles som en olieret træplade med olie efter behov. Se også vejledningen under 

punktet om træbordplader. 

 


