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&SHUFL vedligeholdelsesvejledning
Vi håber du er glad for dine &SHUFL produkter. For at sikre at dine fronter, sider og bordplader holder sig flotte i lang tid
anbefaler vi at følge denne vedligeholdelsesvejledning. Hvis du har nogen spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os
enten på tlf. 3311 6006 eller mail: hello@andshufl.com.

&SHUFL RAW
Intentionen bag RAW er det ærlige og rå udtryk som

Sådan forebrygger du og fjerner pletter i Raw

ligger i materialets karakter. Sliddet, som normalt

Skarpe ting kan lave ridser i overfladen. Fjern pletter

er negativt ladet, skal i denne kollektion ses som en

straks (fx hvis der er spildt fedt, blæk, kaffe, te eller

del af designet. RAW kollektionen er produceret

rødvin). Undgå genstridige pletter på vandrette

i Valchromat, der er et produkt bestående af hårdt

overflader ved at lægge et underlag under urtepotter,

sammenpressede træfibre, resin og naturfarver. Pladerne

vaser, krus osv.

har samme hårdhed hele vejen igennem, og fordi de er
gennemfarvede betyder det, at overflader og kanter

Husk

vil kunne slibes ned. Grundet materialets hårdhed er

• Vi fraråder at man åbner opvaskemaskinen straks

pladen mere modstandsdygtigt mod fugt. Som en ekstra

efter den er færdig, da damppåvirkningen er hård ved

beskyttelse er pladerne behandlet med en linoliebaseret

køkkenet. Hvis maskinen åbner automatisk, skal

olie, som trænger ind i materialet og hærder op, så
overfladen bliver mere vandafvisende.

denne funktion slås fra.
• Anvend et så mildt og skånsomt rengøringsmiddel
som muligt.

Daglig rengøring

• Følg altid brugsanvisningen på det rengøringsmiddel

Tør overfladen af med en fnugfri, fugtig klud - eventuelt
opvredet med et pH-neutralt rengøringsmiddel. Tør efter
med et tørt, fnugfrit viskestykke eller lignende. Fjern
pletter straks.

du vælger, og test altid produktet på et ikke-synligt
sted.
• Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, så som
skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller lignende, der
kan ridse overfladen, eller stærke kemikalier såsom

Bemærk at olierede kanter og overflader ikke tåler
lægerevarende vandpåvirkning. Sørg derfor for at undgå
dette.

sprit, klor, rensebenzin, afløbsrens eller citronsyre.
• Voks, politur og lign. som kan forsegle snavs og
hæmme rengøring må ikke anvendes.
• Der findes intet universal rengøringsmiddel, som kan

Periodisk vedligeholdelse

løsne alt snavs og fjerne alle former for pletter.

RAW overfladerne vil altid kunne vedligeholdes

• Såfremt bordplader har linoleums - eller 		

med bioolie, fx Guardian Bio-olie. Hvis overfladerne

laminatoverflader henviser vi til 			

trænger vil man nemt kunne letslibe fronterne med en

vedligeholdelsesvejledningen for henholdsvis

fin sandpapir inden oliebehandlingen. Vi anbefaler at

linoleum og laminat.

man sliber og behandler hele flader, så der ikke opstår
overgange. Guardian Bio-olie kan købes hos &SHUFL.
Sådan gør du:
1. Aftør fronterne med en fugtig klud og tør efter med et
viskestykke.
2. Letslib om nødvendigt med fint sandpapir eller
rystepudser.
3. Påfør bioolien og lad den trække ind i nogle minutter.
Giv den gerne en ekstra gang på kanten samt i grebet.
4. Aftør grundigt overskydende olie med en fnugfrit klud
eller -papir så der opnås et ensartet udtryk.
Det anbefales at denne proces foretages hyppigere i
områder omkring vask, opvaskemaskine og ovn.
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