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5 Køkken  

Rengøring af skabsoverflader 

Den daglige rengøring foretages ved 

aftørring med en ren klud, hårdt 

opvredet i lunkent vand. Tør efter med 

en tør fnugfri klud. Fedtpletter, som 

ikke kan fjernes på ovenstående måde, 

aftørres med en klud hårdt opvredet i 

vand, tilsat almindeligt mildt 

opvaskemiddel (maks. 1 teskefuld pr. 

liter vand). Tør altid efter med en tør 

fnugfriklud. 

 

 

 

 

Rengøring af bordplade 
Den daglige rengøring foretages ved aftørring 
med en klud, hårdt opvredet i vand, 
tilsat et almindeligt, mildt opvaskemiddel 
(maks. 1 teskefuld pr. liter vand). Vanskelige 
pletter kan forsøges fjernet med vand tilsat 
Klorin i forholdet 1 del Klorin til 1 del vand. 
 
Rengøring af køkkenvask 
Den daglige rengøring foretages ved brug aften våd 
klud med lidt opvaskemiddel eller glas rens, hvis 
vasken er tilsmudset. Ved kraftige kalkaflejringer 
kan man lade varm eddike (7 %) stå i vasken i nogle 
minutter. 
Husk at skylle efter med rigelige mængder vand. 

 
Rengøring af armatur 
Anvend aldrig skuremidler, slibende svampe, 
opløsningsmidler eller syreholdige rengøringsmidler, 
kalkfjerner, husholdnings eddike og rengøringsmidler med 
eddikesyre til rengøringen. 
Rens kun armaturet med lidt sæbe og en fugtig klud, 
derefter skylles det af og gnides tørt. Kalkpletter kan 
undgås ved at tørre armaturet af efter brug.   
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Rengøring af vandlås under køkkenvask 
 
Sæt en spand eller lignende under 
vandlåsen og adskil den. Rengør 
vandlåsen og genmontér vandlåsen. 
 
Vær 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. 
  
 
 
 

 
 
 
Stophane for koldt- og varmt vand 
 
Lukkes og åbnes kvartalsvis for optimal 
funktion og vedligehold. 
 
Der er forberedt til montering af 
opvaskemaskine. Vandforsyningen 
kobles til den kolde hane og strøm til 
samt afløb. Det anbefales at benytte 
afløbstilkoblingen i toppen af 
vandlåsen. Man skal selv lige lave hul 
for afløb, en skarp kniv skulle være 
nok. Strømforsyning er med jord, så 
der behøves ikke umiddelbart adapter.  
 
 
Strømforsyning til opvaskemaskine 
  


