Tack för att du valt
ett Funkiskök!
Vi är både stolta och glada för det förtroendet. Vi
lovar från vår sida att snickarna har g jort allt för att
hålla precisionen och kvaliteten så hög som möjligt.
För att ditt kök ska må så bra det kan under sin
livstid kan du följa våra enkla skötselråd nedan.

1. Insidan av ditt kök är behandlad med paraffinolja. Vi har lagt på
ett flödigt lager vilket oftast räcker fint för att insidan ska få åldras
vackert över tid. Om du vill kan du förstärka detta skydd med ännu en
strykning. Lägg på flödigt med en väl fuktad trasa, svamp eller pensel.
Låt dra ca 5 minuter och torka sedan av med en torr trasa noga. Ju
hårdare du torkar och efterpolerar, ju slätare yta får du.
2. Stommen är målad med vattenbaserad snickerifärg. Får du fläckar
torkar du av dessa med ett milt rengöringsmedel som tex såpa.
Försök att undvika syrabaserade rengöringsmedel då dessa kan skapa
missfärgningar. Behöver du fylla i en skada använder du vattenbaserad
snickerifärg och samma NCS-kod du beställde köket i.
3. Luckorna och lådfronterna är målade i antingen vattenbaserad
industrilack eller syrahärdande dito. Får du fläckar torkar du av dessa
med ett milt rengöringsmedel som tex såpa. Försök att undvika
syrabaserade rengöringsmedel då dessa kan skapa missfärgningar.
Behöver du fylla i en skada kan du använda en vattenbaserad
snickerifärg färg i samma NCS-kod du beställde köket i. Resultatet
blir inte perfekt men det skyddar luckan tills det är dags att eventuellt
sprutlackera om den i framtiden.

							
4. I kök med överfalsade luckor sitter luckorna på överfalsade
gång järn. I den lilla kontaktytan mellan gång järnen kan det vara
bra att sätta en liten klick universalfett. Lyft av luckan och sätt en
liten klick universalfett ungefär stor som en droppe på kontaktytan.
Sprid ut fettet med en fingertopp. Häng på dörren och vicka
försiktigt på luckan fram och tillbaka. Torka av överblivet fett med
ett torrt hushållspapper. För att justera dessa gång järn måste en
gång järnsriktare (modell mindre) användas.
5. I kök med moderna gång järn från Blum (så kallade grytgång järn)
behöver du inte tillföra ytterligare olja eller fett. Detta kan tvärtom
skada dina gång järn om det appliceras fel. Torka av dem med en
fuktig trasa om de blir smutsiga. Gång järnen kan justeras med de
krysskruvar du hittar på gång järnet. Använd en stjärnskruvmejsel.
6. Våra lådbeslag kommer från Blum. Dessa ska inte heller behandlas
med ytterligare olja eller fett då dessa kan skadas av detta om det
appliceras fel. Viktigt är att du försöker hålla dessa så damm- och
smutsfria som möjligt under sin livstid. Efter några år kan man torka
av dem försiktigt med en fuktig trasa och dammsuga utrymmet där
lådan/lådorna sitter. Lådorna kan lossas från sina utdragsbeslag med
det främre fästbeslaget under lådan. I dessa kan du också justera
lådans placering i stommen. För mer information om detta kan man
på nätet hitta monteringsfilmer från Blum Movento.

