Sådan vedligeholder
du dit nye
badeværelse

Generelt

Når I er færdige med at bade, så luft ud
i hele lejligheden med åben badeværelsesdør. I badeværelset er der opsat en
brusestang, hvor du skal opsætte et badeforhæng. Træk forhænget for når du
bader, for at beskytte omgivende overflader mod vandsprøjt.
Du må ikke bore huller i fliserne på badeværelset, da det ødelægger vandtætningen. Ønsker du en ekstra knager eller holdere, så køb typer der kan klæbes
direkte på væggen.

Rengøring
gulv

Afkalkning
af gulv

Gulvet aftørres med gummiskraber eller
håndklæde efter badning for at hindre
kalkaflejringer. Det er en god ide at vaske gulvet med brun sæbe eller sæbespåner med jævne mellemrum. Sæben
lægger en beskyttende hinde på gulvklinkerne. Du kan også bruge klinkeolie
på fliserne

Over tid kan der sætte sig kalk på gulvet. Kalken fjernes således:
Gør gulv og fuger våde med vand.
Vask gulvet med et af de kalkopløsende
rengøringsmidler der kan købes i diverse supermarkeder. Brug nylonbørste
eller svamp til dette arbejde (brug aldrig
ståluld, eller stålbørster på badeværelset!).
Sørg for at skylle gulv og fuger med rigeligt vand.
Herefter bør du igen give gulvet en tur
med brun sæbe eller sæbespåner, da
rengøringsmidlet har fjernet den beskyttende hinde fra tidligere behandlinger.
Du kan også give klinkerne klinkeolie.
Det mætter gulvklinkernes overflade og
giver dem en dybere farve og gør dem
lettere at rengøre.

Toilet og
håndvask

Du må aldrig bruge skurepulver, hverken
flydende eller pulvervarianter til toilet
eller håndvask
Toilettet er belagt med en særlig glasur
der er følsom overfor ’hård’ skrubben.
Brug derfor toiletbørsten forsigtigt, når du
renser toilettet. Ellers vil du hurtigt ødelægge glasuren og få grimme kalkaflejringer, der vil være stort set umulige at fjerne.

Toilettet må ikke anvendes til udskylning af papirbleer, hygiejnebind, vatpinde, klude, kattegrus, medicinrester
og lignende. Der bør derfor opsættes en
affaldsspand ved siden af toiletkummen.

Kontrolventil

Skal renses med jævne mellemrum. Støvsug først og rengør derefter med opvredet
klud.

Lofter

Støvsuges med blødt mundstykke. Loftet
kan aftørres med en opvredet klud uden
sæbe.

Hvis lyset
går

På badeværelset er der to halogenspots.
Du kan købe pærer og lysstofrør på ejendomskontoret. Det er i dag muligt at skifte halogenspotpærerne ud med LEDpærer, der bruger ca. 85 procent mindre
strøm. Ønsker du at købe LED-pærer, skal
du købe dem med GU10-sokkel.

Blandingsbatteri i
Bruseområde

Rengøring
armaturer

Du tænder for vandet til venstre. Hvis
du ønsker at øge trykket så tryk palen
ind, så kommer du forbi
’vandsparestoppet’.
Du kan regulere på temperaturen til
højre skal du bruge meget varmt vand
trykker du igen knappen ned

Anvend kun milde universalrengøringsprodukter til rengøring af armaturer/
blandingsbatterier.

Vægfliser

Fjerne kalk
fra vægfliser

Rengøring
bløde fuger

Vægfladerne aftørres efter badning for
at hindre kalkaflejringer. Brug f.eks. en
gummiskraber. Ved almindelig rengøring anvendes et universalrengøringsmiddel eksempelvis Froggy, Ajax eller
tilsvarende alkaliske/basiske rengøringsmidler med salmiak. Følg anvisningen på emballagen.
Efter behov afvaskes fliserne med et
surt rengøringsmiddel f.eks. Eddike,
Ecoren, Partek Höganäs keramisk kalkfjerner eller tilsvarende. Opfugt væggen
først, da det giver dine fuger længere
levetid. Følg brugsvejledningen nøje,
idet en for stærk og koncentreret opløsning kan skade fugerne. Brug aldrig
koncentrerede syrer, da de nedbryder
fugerne. Skyl efter og aftør fladerne
med en blød klud.
De bløde/elastiske fuger må kun rengøres med en blød børste. Til rengøring
skal der anvendes rent vand tilsat lidt
opvaskemiddel. Til grovere rengøring
kan anvendes eddikevand (1 del eddike
til 2 dele vand—lad det virke i ca. 30
minutter). Når rengøringen er overstået,
skal fugerne skylles grundigt efter med
rigelige mængder rent vand, da fugerne
ellers kan tage skade.
Fugerne aftørres derefter med en fnugfri klud.

Vægt på
glashylden

Glashylden under spejlet bør ikke overbelastes. Så nøjes med at placere lette
ting på hylden, da den ellers risikerer at
falde ned.

Gulvafløb

Gulvafløbet skal du selv rense. Fjern
risten ved at løsne skruerne der holder
den på plads. Tag afløbsskålen op og
rengør den og monter den igen.

Gulvvarme

El-gulvvarmen bruger ca. 200-400kW.
Tænd derfor gulvvarmen ca. 30 minutter før du går i bad, så kan du spare på
strømmen og samtidigt sikre en behagelig gulvtemperatur.

