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MØBLER
LAKEREDE TRÆMØBLER
- Ved daglig pleje anvendes en ren blød klud opvredet i lunkent vand. Mildt rengøringsmiddel kan anvendes.
- Vanskelige pletter kan fjernes med rensebenzin. Vask altid efter med rent vand og tør med en ren, tør klud.

OLIEBEHANDLEDE TRÆMØBLER
- Ved daglig pleje anvendes en ren blød klud opvredet i lunkent vand. Undgå rengøringsmidler, da det trækker fedtstoffer ud af træet og gør det tørt.
- Vi anbefaler behandling med olie et par gange årligt – der benyttes en ren klud, en slibesvamp el. fint sandpapir og møbelolie. Møblet rengøres og skal derefter tørre helt. Derefter slibes let og olien påføres en klud
eller svamp. Olien må ikke hældes direkte på møblet. Påfør olien langs træets årer og lad det tørre i et par
timer. Tør evt. overskydende olie væk.

MØBLER I TEKSTIL
- Almindelig rengøring med en støvsuger, med blød børste ved halv kraft.
- Møbelstoffer er ofte imprægneret, men det slides af i takt med anvendelsen. Det anbefales at genimprægnere stoffet – vi anbefaler at gøre dette udendørs.
- Spildte væsker kan absorberes med en ren klud og evt. yderligere med egnet pletfjerningsmiddel.

LÆDERMØBLER
- Til jævnlig rengøring anvendes en ren, blød klud opvredet i lunkent vand.
- Lædermøbler vil med tiden bleges af sollys. Det kan evt. rettes op ved at behandle hele skindoverfladen
med egnet læderfedt.

TIP Eddike kan fjerne evt. lugt i møbler og på overflader, men dette gøres på egen risiko. Eddike må ikke
benyttes på mosaik- og stenoverflader.
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TEKSTILER
HÅNDKLÆDER, VISKESTYKKER, DUGE, TÆPPER MV.
- Vask altid tekstiler inden brug.
- For at opnå den bedste sugeevne lægges nye viskestykker/håndklæder i blød i koldt vand natten over.
- Undgå brug af skyllemiddel, da det hindrer en optimal sugeevne.
- For at undgå krymp, benyt skånevask. (Bemærk alle tekstiler krymper typisk op til 5%).
- Undgå vaskemiddel med blegemiddel på mørke tekstiler.
- Undgå tørretumbler for at undgå krymp og skævvridning af stoffet.
- Udsæt ikke farvede tekstiler for længere tid i sollys, da det med tiden vil bleges.
- Pletter på gulvtæpper; drys med kartoffelmel og støvsug dagen efter. Gentag behandlingen om nødvendigt.

SKIND
- Vask aldrig dit lammeskind i vaskemaskinen.
- Vask skindet i hånden ved at bruge skummet fra en uldsæbe (skal indeholde lanolin), rens derefter sæben
ud af skindet, med en fugtig klud (den skal skylles og vrides mange gange) og ryst det overskydende vand af.
- Ryst dit lammeskind regelmæssigt.
- Luft dit lammeskind ofte og gerne i frostvejr.
- Støvsug skindet med jævne mellemrum.
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BESTIK
FOREBYG FLYVERUST
- Vi anbefaler, at man ikke vasker sin ostehøvl, hvidløgspresser, æggedeler og rivejern i sin
opvaskemaskine. Disse indeholder jernpartikler, som kan give flyverust på dit bestik.
- Check for revner og rust på kurvene i opvaskemaskinen – hvilket også kan udlede jernpartikler, 		
som kan give flyverust på dit bestik.
- Opstået flyverust kan gnubbes af med en stålsvamp eller med stålrens– vær opmærksom på at stålsvampen
kan ridse i overfladen på bestikket. Fyld citronsyre i opvaskemaskinen og vask det rustangrebne bestik på
alm. program. Køb et egnet flyverustmiddel f.eks. autosol, ved en forhandler af bestik eller en hvidevareforretning.
- Tør fugtigt bestik af, inden det lægges tilbage i skufferne.

GLAS
FOREBYG GLASPEST
- Oprethold en korrekt dosering af opvaskemiddel og afspændingsmiddel i opvaskemaskinen.
- Vedligehold salt beholdningen i din opvaskemaskine.
- Anbefalet vask af glas ved temperatur under 55°C.
- Åbn din opvaskemaskine, så snart den er færdig og udled dampen som kan have en effekt på dine glas.
- Tør dine fugtige glas af, inden de sættes på plads.
- Hvis dine glas har fået glaspest, så prøv at lægge glasset i eddikevand eller citronsyre natten over. Husk at
vaske dem grundigt efterfølgende.

TERMOKANDER
TIPS TIL RENGØRING
- Kom 1-2 spsk. bagepulver i termokanden. Fyld termokanden med kogende vand og lad den stå med vandet,
gerne natten over (låget må ikke sættes på, da glasset i termokanden kan gå itu) Derefter skylles termokanden
med rent vand adskillige gange samt én omgang kogende vand.
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STØBEJERN (KØKKEN)
- Støbejern er egnet til stegning og tilberedning af mad ved høje temperaturer.
- Støbejern skal rengøres rigtigt for at bevare holdbarheden og dens gode egenskaber.
- Rengør aldrig din støbejernspande med sæbe.
- Rengør støbejern med opvaskebørste og varmt vand. Tør panden helt af inden den sættes væk.
- Hvis man smører støbejern med madolie regelmæssigt undgår man rust og bevarer et flot udseende.
- Hvis din støbejernspande er blevet rusten – kan den renses med en skure -/ eller stålsvamp. Herefter
anbefales det at smøre den ind i madolie.

SKÆREBRÆTTER
- Giv dit skærebræt olie en gang i mellem. Brug gerne en vindruekerneolie, da det ikke harskner med tiden.
- Benyt ikke olivenolie, da det har en kraftlig lugt og benyt kun olier, der er beregnet til indtag/fødevarer.
- Olieringen skal ske på et helt tørt skærebræt. Lad det tørre og tør evt. overskydende olie af.

STEARINLYS
ET TÆNDT STEARINLYS BØR ALTID VÆRE UNDER OPSYN. - HOLD TÆNDTE STEARINLYS I AFSTAND FRA
BØRN OG DYR.
- Vi anbefaler at vægen er max. 1 cm for at mindske sod udledning.
- Hvis bloklys brænder ud til kanten før det slukkes første gang, forlænges brændetiden.
- Placer aldrig brændende stearinlys tæt på brandbare materialer.
- Placer altid stearinlys på et stabilt underlag og brug altid en stage eller holder.
- Placer aldrig brændende stearinlys i træk eller i nærheden af varme.
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