Generelt vedlikehold er enkelt
Det bedste rådet for å holde vasken din fin er daglig rengøring med fuktig klut og såpevann. Dette vil unngå at det
danner seg kalk og smuss/avleiringer.
Flere gode rengjøringstips nedenfor.
Tips for hverdagen
Franke kjøkkenvasker i rustfritt stål er fremstilt av førsteklasses krom-nikkel-stål, og er meget motstandsdyktige
mot flekker, rust og korrosjon. Men rustfri stål kan godt få brune rust-lignende flekker, dersom det ikke behandles
på en riktig måte.
Riper
Rustfri stål til produksjon av kjøkkenvasker (uansett fabrikat) har en "bløt" overflate, og riper vil oppstå ved daglig
bruk. Men ripene blir mindre synlige etter hvert, og etter en tid vil ripene gi vasken en fin struktur.
Pleie og vedlikehold
Misfarging og merker på rustfritt stål er som regel forårsaket av eksterne "angrep" på vaskens overflate, og ikke fra
stålet selv. Dersom flekkene ikke lar seg fjerne ved alminnelig rengjøring, så kan de fjernes med Franke
Twister, Franke Magic Sponge eller nylonsiden på grytesvamp (OBS! Bruk aldri stålull).
I noen tilfeller kan det komme små partikler fra vannforsyningen, for eksempel i forbindelse med nye installasjoner,
eller bytte av kjøkkenarmatur. Partiklene kan fremstå som brune "rust"-flekker på vaskens overflate. Demonter og
rens luftblanderen på armaturet, og rengjør deretter vasken med Franke Twister, Franke Magic Sponge eller en
grytesvamp (nylon siden). Med mindre partiklene fjernes helt, vil de dukke opp igjen. Derfor skal man være grundig
med rengjøringen, og eventuelt gjenta prosedyren.
Rengjør vasken daglig med oppvaskbørste og oppvaskmiddel, og tørk av. Da minimeres risikoen for eksterne
angrep på overflaten og kalkavsetninger.
Unngå:
•

Å etterlate salt, eddik, sitronsyre, fruktsaft, sennep, klorin og andre kjemikalier på overflaten. Dette kan i
verste fall forårsake korrosjon og ødelegge vaskens overflate. Tilsvarende reaksjoner kan også oppstå
ved bruk av visse håndsåper. Følg derfor alltid produsentens anvisninger.

•

Å rengjøre stålvasken med stålull. Stålull avsetter små jernpartikler på overflaten, som vil bli liggende og
ruste, og ødelegge stålets overflate.

•

Å benytte produkterne i aggressive miljøer som laboratorier, og til utendørs bruk. Produkter til dette
formålet må ha en spesiell stållegering.
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