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Sandberg & Son står för varaktig kvalitet och hållbarhet. Att tiden 
sätter sina spår på produkter och material är dock oundvikligt och 
helt naturligt. Men med rätt underhåll och skötsel kan du förlänga 
livslängden avsevärt och skapa bästa förutsättningar för lång  
hållbarhet och prestanda. För att du skall få glädje av din produkt 
under lång tid framöver, rekommenderar vi därför att du alltid 
följer skötselråden. Är du osäker på handlaget – tveka inte att 
fråga.

Sandberg & Son Snickeri AB

Tel.: 08-778 84 90
E-mail: info@sandbergson.se
www.sandbergson.se

Med rätt underhåll kan din glasyta behålla sin glans riktigt länge. Glas innehåller massa små porer, vilka 
kan samla på sig smuts och avlagringar med tiden, för att hålla det fräscht och blankt är det därför värt att 
vårda ytan med jämna mellanrum.

Vid rengöring av glas används milda tvätt- och rengöringsmedel rekommenderade för just glas. Detta 
används tillsammans med en mjuk, luddfri trasa alternativt anpassad gummiskrapa. För att glaset ej 
skall riskera att repas, är det mycket viktigt att ytan är helt fri från grus och skräp vid rengöring.

Tänk på att aldrig använda rengöringsmedel innehållande fluorväte eller fosforsyror, eftersom dessa 
har en korrosiv verkan på glas. Slipande rengöringsmedel/svampar, skurpulver, pulverbaserade  
rengöringsmedel eller andra starka produkter bör heller ej användas, eftersom dessa kan repa glaset. 
Även skarpa metallföremål, stålull och liknande orsakar repor och skall därför aldrig användas för 
borttagning av hårt sittande smuts eller färgfläckar. Mot ingrodd smuts rekommenderas istället ättiks-
baserade rengöringsmedel (läs anvisningarna noggrant), samt rengöringsmedel anpassat för graffiti 
vid enstaka färgfläckar.

KONTAKT

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL

TIPS

För borttagning av svåra fläckar på vanligt floatglas  
(ej självrengörande/andra specialglas) kan ren- 
göringsmedel för keramikspishällar användas  
(t.ex. Sidol). Efter användning tvättas medlet bort 
med industrisprit, innan ytan slutligen rengörs som  
vanligt med fönsterrengöringsmedel enligt  
beskrivning ovan.

- Rengör ytan regelbundet med milt glasrengörings-
medel enligt produktanvisningen.

- Använd aldrig rengöringsmedel innehållande  
fluorväte eller fosforsyror.

- Använd aldrig slipande rengöringsmedel,  
skurpulver eller pulverbaserade rengöringsmedel.

- Använd aldrig skarpa metallföremål, stålull eller 
dylikt.

- Vid färgfläckar och hårt ingrodd smuts används 
lämpligen ättiksbaserade rengöringsmedel eller  
rengöringsmedel anpassat för graffiti.


