
LÄGENHETSINSTRUKTION 

 
Avstängning av kallvatten och varmvatten 

 

Inom resp. bostadslägenhet, i bad/duschrum, är monterade avstängningsventiler (typ Ballofix) 

för kallvatten och varmvatten i bad/duschrum. 

 

Inom resp. bostadslägenhet, i köket under diskbänken (under diskbänksblandaren) är 

monterade avstängningsventiler (typ Ballofix) för kallvatten och varmvatten i köket. 

 

 

 

Hur Du sköter IFÖ:s produkter för badrum resp. WC/duschrum 

Alla material, både i badrum och kök, mår bra av att rengöra ofta. Kan du förhindra att smuts 

och annat biter sig fast i ytorna, riskerar du varken att bakterier utvecklas eller att ytor mattas. 

 

Porslin 

Tvättställ, toaletter och badrumstillbehör kan rengöras med en inte för hård borste plus det 

disk- eller rengöringsmedel du brukar ha hemma. 

 

Till wc-stolens ”krök” bör du dock ta till ett starkare rengöringsmedel, till exempel Toa rent 

eller WC-Anka, medel som finns i livsmedelbutiken. Se dock till att inte medlet är alltför 

starkt – ph-värdet bör inte överstiga 8. 

Använd aldrig slipande rengöringsmedel som stålull, tvättsvampar med metallinslag eller 

kraftig skurpulver till sanitetsporslin eller plast. Stark alkaliska medel, som till exempel 

kaustiksoda, är inte lämpliga. 

För att ta bort eventuella missfärgningar kan du i stället använda en mild syra som ättiks- eller 

vinsyra, 

 

Emalj 

Även emalj i badkar, duschar, tvättställ och diskbänkar mår bäst av att rengöras efter varje 

anvädning. Smuts och tvålavlagringar har då ingen möjlighet att bita sig fast. 

Använd trasa, mjuk borste och ett vanligt rengöringsmedel. Tvål eller diskmedel går också 

bra. 

Inte heller här bör du använda slipande rengöringsmedel. Undvik att repa ytan med vassa eller 

hårda föremål. Starka syror och alkalier bör förstås också undvikas eftersom de kan göra att 

ytan blir matt. 

 

 

Avlopp 

Golvbrunnar i bad/duschrum rengöres regelbundet, minst 2 ggr/året med något fett lösande 

tvättmedel för undvikande av dålig lukt. Använd svamp eller mjuk borste vid rengöring. 

Undvik att repa ytan. 

Ta bort golvsil. Rengör ev. silkorg. Lyft upp vattenlåset med lyftbygeln och rengör 

vattenlåset. 

Sätt tillbaka vattenlåset, smörj in o-ring med tvållösning för enklare montage. Se till att 

vattenlåset sitter i sitt bottenläge – fyll på vatten i låset. Montera ev. silkorg och golvsil. 


