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Skötselråd Beslag    

                                                                        

Aluminium 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt avsett 
anpassat rengöringsmedel eller milt avsett anpassat skurpulver. 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå, om miljön är 
fuktig eller om den skyddande oxidytan nöts bort på grund av 
friktion. Detta gäller till exempel vid kontakt med koppar och järn. 

 

Krom 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat 
rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvållösning. 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med mjuk, torr trasa 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 
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Mässing 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt avsett 
anpassat rengöringsmedel eller milt skurpulver. 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

Mässingsprodukter är oftast klarlackerade då metallen är känslig för 
korrosion. Använd aldrig starkt rengöringsmedel med slipmedel i 
mässingsvård. Förutom att det ger fula märken i produkten, kan det 
även avlägsna den skyddande lackytan. 

Nickel 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat 
rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning. 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med mjuk, torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

För att en yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende och undvika 
fläckar måste rengöring utföras regelbundet. 

Porslin 
Torka med en trasa fuktad med milt avsett anpassat 
rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller 
hårda slipmedel skall undvikas, såsom stålull och fibersvamp. 
Eftertorka med torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 
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Rostfritt stål (SS) 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat 
rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvållösning 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt 
undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras 
regelbundet. 
Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan 
om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att 
indunsta på materialytan. 

 

Svart / vit lackerade produkter 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat 
rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvållösning 
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten. 
Eftertorka med torr trasa. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

För att en lackerad yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende 
samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring 
utföras regelbundet. 
Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den lackerade 
ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att 
indunsta på materialytan 
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Zamak/Zink 

Rengör med en mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt 
rengöringsmedel. Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.  

Eftertorka med en mjuk, torr trasa  

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

Kemiskt ren Zink är motståndskraftig mot luftens syre i en torr miljö. I 
en fuktig miljö korroderar ytan och bildar en gråaktig ytan som 
skyddar mot vidare korrosion. Zink är känsligt för galvanisk korrosion 
i kontakt med vissa metaller som koppar och järn 

 

Träprodukter 
Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. milt avsett anpassat 
rengöringsmedel eller mild tvållösning. 
Eftertorka med torr trasa. 
Lätta fläckar kan tas bort med en svamp fuktad i vatten eller mild 
tvållösning, alt. med ett fint sandpapper. 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 
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Läderprodukter 

Undvik att skinn och läderprodukterna vistas i direkt solljus. 

Det bleker och torkar ut. Läderrengörning bör göras minst en gång 
om året.  

Efter rengöring viktigt med återfuktning med hjälp av läderfett eller 
olja. 

Fläckborttagning: 

Använd trasa eller svamp som doppats i milt tvålvatten.  

Vi rekommenderar galltvål som är skonsamt mot ditt skinn, 
lädersoffan och miljön. Undvik att gnida in fläcken ytterligare. 

Använd ej bensin och rengöringslösningar, alkaliska och sura 
rengöringsmedel eller skurmedel. 
Skinn är ett äkta naturmaterial, som kräver god skötsel för att 
bibehållas. Skinn och läder blir bara vackrare med åren. Rengör läder 
och skinn kontinuerligt.  

Minst en gång om året om det är något du använder ofta. Smutsigt 
nappaskinn och läder kan rengöras med sadeltvål eller galltvål och 
lite vatten. 

Lädervård, läderrengöring: 

Ta en blöt duk eller trasa, gnid in tvålen och rengör som vanligt. 

Eftertorka med en ren fuktig trasa. Tvättning av skinn och läder som 
du kan göra själv. Viktigt att efter läderrengöring återfukta skinnet 
med läderfett. 
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Vi rekommenderar galltvål. Efter rengöring måste skinnet smörjas in 
med läderfett. (Undantag: råläder, nubuk och mocka, som måste 
behandlas med sprej.  

Infettning av läder och skinnprodukter: 

Läderfett måste appliceras på rent underlag (se ovan). Tag en ludd fri 
trasa och applicera läderfettet på lädret. Låt sjunka in i några timmar. 

Torka bort överflödigt fett med en annan ludd fri trasa. 

Läderfett: 

Vi rekommenderar Läderfett som är framställt av ingredienser från 
växtriket. Bivax och impregnerande växtsaft. Speciellt till läder då PH 
värdet år väldigt nära lädrets egna.  

Innehåller inga lösningsmedel. Går att användas till allt skinn och 
lädermöbler, häst sadlar, bilklädslar, kläder, skor, väskor och mc-
utrustning mm.  

Bivaxet gör lädret vatten- och smutsavvisande. 

 Läderfett är lätt att applicera, med en luddfri trasa typ gamla 
nylonstrumpor. Det fungerar även utmärkt med din egen hand då 
kroppsvärmen hjälper till med att fettet går in lättar i skinnet. 

Läderolja: 

Finns oftast i två färger, naturell eller svartolja. Den färgade oljan är 
perfekt när din lädervara är så torra att färgen har försvunnit lite på 
vissa ställen. 

Läderoljans PH-värdet ligger nära lädrets egna så det mjukgör lädret 
och ger det längre livslängd.  
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Läderoljan innehåller bara naturliga ingredienser ifrån växtriket. Bivax 
och impregnerande växtsaft. Finns som naturell eller svartfärgad. 

Läderoljan är lite svårare att applicera då den flytande är lättare att 
flytta iväg till andra områden som kanske inte tål fett typ tygfoder.  

Stora ytor är dock betydligt snabbare att applicera med läderolja. 

Generellt råd: 

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta. 

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel. 

 

 


