Rengöring & Skötsel
Så tar du hand om dina Westerbergsprodukter på bästa sätt. Här har vi samlat tips på hur du ska
göra och vilka produkter Westerbergs erbjuder för rengöring och skötsel. Snabbt, enkelt och
effektivt och du ökar livslängden på din produkt.

Bubbelbadkar och badkar
Våra bubbelbadkar är tillverkade i slitstark sanitetsakryl som är enkel att hålla ren och laga. Till
vardags rengör du karet med vanligt rengöringsmedel utan slipeffekt. Westerbergs Clean Shine
fungerar utmärkt för det här ändamålet. Med Westerbergs reparationskit lagar du enkelt ditt
akrylbadkar om det uppstått skador. Du ökar enkelt livslängden på bubbelbadkaret genom att rengöra
det ofta. Alla våra system är självdränerande. Rör och slangar töms automatiskt efter varje
användning. Fyra till sex gånger per år behöver det rengöras grundligt med Clean System, så att ev.
avlagringar och rester försvinner ur rörsystemet.

Badrumsmöbler
Rengör med ett milt rengöringsmedel och fuktig trasa. Inget annat behövs. Kom ihåg att inte placera
möblerna mot ditt badkar eller dusch så håller du fukten borta. Sanitetsporslin: Ta en mjuk borste med
rengöringsmedel. Ättiks- och vinsyra tar bort missfärgningar. Gjutmarmortvättställ: Använd Clean &
Shine rengöringscreme som rengör och skyddar utan att repa. Fungerar även på hårt sittande smuts.
Undvik medel som kan repa, det är viktigt att ytskiktet av gel coat hålls blankt. Blandare: Ta dagligen
bort tvål- och kalkrester med en fuktig trasa.

Dusch
För att underlätta rengöringen av duschdörrar och duschväggar har duscharna stora släta ytor och
profiler utan djupa skåror. Med Clear Clean System förseglar du glasytan i din dusch för lättare
rengöring. Ett annat sätt att undvika kalkavlagringar på duschväggarnas insidor är att torka av dem
med en gummiskrapa eller trasa efter varje användning. Använd aldrig slipande rengöringsmedel på
dina duschdörrar/duschväggar.

Trätrall
Trä är ett levande material och har en förmåga att röra sig och spricka om man inte sköter det riktigt.
Den kommer att åldras o förändras med tiden. För absolut längsta livslängd bör trätrallen ställas upp
efter varje duschning, detta gör att trätrallen torkar ordentligt och att den inte blir förstörd. Om trätrallen
skulle bli grön och smutsig så rekommenderar vi att trätrallen tvättas med ett medel mot alger, därefter
slipas och lackas om med lack anpassad för att klara väta. Följ instruktionerna på de produkter du
köper.





Smuts från omgivningen
Solens UV-strålning bryter ner virket och det ändrar färg
Gammal lack från tidigare behandling
Påväxt av alger mm, medför att ytan blir hal

