ALLMÄN INFORMATION OM IS-VET MÖBLER
IS-VET möbler i stål är utsläppsfria och hållbara. En lång livscykel samt möjligheten att återvinna
möblerna gör även systemet miljövänligt. IS-VET stålmöbler bidrar till att bygga upp en hälsosam
och trygg inlärningsmiljö.
Den strukturfärg vi använder medför extra förmåner för slutanvändaren. Strukturfärgen ökar ytans
slitstyrka och blir inte lätt skråmig. Ytan ser bra ut, är levande och känns angenäm. Strukturfärgen
täcker också bra, vilket innebär att det går åt mindre av den och att den därigenom är miljövänlig.
IS-VET hyllösningarna är flexibla och är lätta att modifiera. Stålramen och dess med 25 mm:s
mellanrum variabla hyllhöjd optimerar skåpens utrymmesanvändning för förvaring av läromedel
för olika läroämnen.

ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR RENGÖRINGEN AV MÖBLERNA
•
•
•
•

•
•

Reservera tillräckligt med tid och god belysning för rengöringen av möblerna.
Ta färdigt fram alla rengöringsmedel och -tillbehör innan rengöringen inleds.
Använd skyddshandskar under rengöringen för att skydda dina händer och hindra att det
sprids infektioner.
Använd vanliga allrengöringsmedel för normal regelmässig städning och följ
doseringsanvisningarna på deras förpackningar, så att överdriven användning av
rengöringsmedel inte skadar ytorna eller lämnar kvar rester av rengöringsmedel.
Använd mjuka dukar, såsom mikrofiberdukar för att torka av möblerna. Polerande
rengöringsredskap kan skada ytorna, så de får inte användas.
Avancera alltid i rengöringen: 1. uppifrån nedåt och 2. från det rena till det smutsigare.

SKÖTSEL- OCH ARBETSANVISNINGAR FÖR RENHÅLLNING AV SKIVOR
•
•

•
•
•
•
•
•

Om det stänker kemikalier på skivans yta, ska de genast torkas bort OCH ytan tvättas
omsorgsfullt, se tvättanvisningarna i den särskilda instruktionen (t.ex. 59827 Labclean
rengöringslösning).
Om det finns en rostfläck på skivans yta, beror den på att ett utomstående ämne har rostat
på skivans yta, inte på att själva skivan rostat. Denna fläck avlägsnas liksom övriga
smutsfläckar genom att rengöra ytan t.ex. med 20 % salpetersyra och vid behov gnida
tillräckligt för att fläcken ska lossna.
Rengör kärlens yttersidor från kemikalieavfall.
Till slut kemikaliekärl genast efter användning.
Ett kemikalieskåp ska ha kontinuerligt undertryck (suget på hela tiden, dörrarna stängda).
Dragskåp används inte för förvaring av kemikalier.
Olika slags kemikalier hålls separat från varandra.
På skivor med laminatyta (såväl RST- som HST-skivor) rekommenderas det att man
använder underlag när man arbetar med olika slags kemikalier (t.ex. 59828
Laboratoriepapper).

RENGÖRINGSANVISNINGAR FÖR MÖBELMATERIAL
SKÖTSELANVISNING FÖR MÅLAD METALL
Rengör fläckar med en rengöringsduk som fuktats i tvålvatten och torka efter rengöringen ytan
med en mjuk rengöringsduk. Fläckar kan avlägsnas med ett milt rengöringsmedel och en mjuk
rengöringsduk. På svåra fläckar kan man försiktigt använda denaturerad sprit.
Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan.
Pulvermålad metall är ett hållbart material, men det kan oxidera eller få skråmor eller så kan det
uppstå slitna ställen. Man ska sträva efter att undvika skråmor som skär igenom färgytan, för de
kan få metallen att börja rosta. Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål, för de kan skada
ytan.

SKÖTSELANVISNING FÖR LAMINATYTA
Torka ytan med en rengöringsduk som fuktats i tvålvatten. Torka efter rengöringen ytan med en
mjuk duk. Fläckar kan avlägsnas med ett milt rengöringsmedel och en mjuk rengöringsduk. På
svåra fläckar kan man försiktigt använda aceton på de andra ytorna, men inte på kantlisterna.
Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan.
Torka ytan efter rengöringen.
Laminat är ett hållbart material, men känsligt för vatten. Skydda blomkrukor, tallrikar, kaffekoppar
och andra varor, från vilka det kan stänka vätska. Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som
möjligt och torka ytan torr efter rengöringen. Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål,
för de kan skada ytan.

SKÖTSELANVISNING FÖR MÅLAD MDF
Rengör ytan med en rengöringsduk som fuktats i tvålvatten. Torka efter rengöringen ytan med en
mjuk rengöringsduk. Rengör fläckar med ett milt rengöringsmedel och en mjuk rengöringsduk.
Använd inte skurpulver, stålull eller motsvarande produkter, som har en nötande effekt på ytan.
Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som möjligt och torka ytan torr efter rengöringen.
Var försiktig med varma, hårda och vassa föremål, för de kan skada ytan. Undvik att fästa
klistermärken eller tejp på ytan, för de kan riva loss färg från ytan, när man tar bort dem.
SKÖTSELANVISNING FÖR POLYKARBONAT (skjutdörrar och dragskåpssidor)
Rengör ytorna med varmt vatten och tvål eller syntetiskt tvättmedel. Använd bara mjuka
rengöringsdukar, så att skivans yta inte får skråmor. Rengör alla fläckar och vätskor så snabbt som
möjligt och torka ytan ren efter rengöringen. Organiska lösningsmedel såsom terpentin och
färgborttagningsmedel kan skada skivans yta.

