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Köksgrossisten Culimar Aktiebolag
är en leverantör av kök, garderober,
bänkskivor och beslag. Vi är
lokaliserade centralt i
Slakthusområdet, Johanneshov. Här
har vi kontor, showroom samt
centrallager. Hos oss packar vi
samtliga ordrar direkt från
lagerhyllan, märker upp och levererar
med budbil eller lastbil på
överenskommen dag. Hos oss har
man även möjligheten som
företagskund eller konsument att
komma förbi och köpa/hämta
lagerprodukter omgående. Vi
erbjuder även 3D-ritningar åt kunden
för att på bästa sätt kunna
visualisera hur slutprodukten
kommer se ut.

Culimar AB grundades 1988 i
Stockholm och har sedan dess
specialiserat sig på kök till snickare,
fastighetsägare och förvaltare där
leveranstid och kvalitet har stått i
fokus. Med majoriteten av produkter
tillverkade i Österbotten, Finland kan
vi hålla en hög kvalité och korta
leveranser med små ekologiska
fotavtryck. 

Hos Culimar får man inte bara en bra
produkt, utan även kunskap och
problemlösning. Vi som jobbar här
har alla en bakgrund inom
byggnation & grossistverksamhet
och kan hjälpa dig som kund med
problem och önskemål.
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FÖRETAGSINFORMATION MÅL & VISION

Leverera en kvalité på luckor och
stommar som står sig 15-25 år
Marknadsledande inom kvalitén
på produkten
Leverans av ett komplett kök
inom 4 veckor
Hämtlager med omgående
leverans
Enkelt
Snabbt
Smidigt
Kundens möjlighet till att
personalisera sitt kök utefter
speciella önskemål & krav
Flexibilitet

Culimar ledord & mål

Vision
Vår vision är att dagligen kunna förse
snickare, fastighetsägare och
förvaltare med högt kvalitativa kök
som håller 15-25 år. På detta sätt
minska förvaltningskostnader för
slutkund samt värna om återbruk och
miljö. 



Premium Termolaminat luckornas värmeresistens:
Luckorna klarar kraven enligt SFS-standard, EN-standard och DIN-normer.
Premium termolaminat luckornas värmeresistens är ca -40 -+80 Celsius och tillfälligt över
100 Celsius.
Luckorna kan installeras i kalla utrymmen, dock ej i platser där temperaturen understiger -40
C.
Vi rekommenderar en kontroll av temperaturen på ugnens utsida vid installationen. Om
temperaturen är högre än värmeresistensen måste skyddslister av plåt användas. (EN-
standard 60335-6 metallytan på utsidan av ugnen får inte överstiga 85 C när ugnen har varit
på i en timme i 200 grader C.
 
Lackerad MDF-lucka:
Material i tillverkningen: MDF-skiva (Medium Density Fibreboard) är en hård träfiberskiva där
homogent träfiber och lim trycks ihop under hård press och värme. I våra produkter använder
vi skivor som uppfyller E1 -normen.
MDF-skivorna kommer från Tyskland.
Ytbehandling: Katalytisk tvåkomponentsfärg. ursprungsland: Finland.
CNC-frästa skivan behandlas fem gånger i den automatiska målningslinjen. På framsidan blir
det minst 2 gånger grundfärg + 1 ytsikt med färg. På baksidan 1 grundfärg + 1 ytskikt.
Högblanka luckorna lackeras 1 gång med klarlack på framsidan.
Alla färger hittar man i Tikkurilas Monicolor och Symphony-färgkartor. Motsvarigheten till
Culimars egna färger (grå 754096H, grädde 754290L, vit 9011) kan fås från Tikkurilas
målningslinje.
 
Premium Termolaminat MDF-lucka:
Material i tillverkning: MDF-skiva (Medium Density Fibreboard) är en hård träfiberskiva där
homogent träfiber och lim trycks ihop under hård press och värme. I våra produkter använder
vi skivor som uppfyller E1 -normen.
Culimars Premium termolaminat -kollektion har fått en M1 symbol, vilket betyder att
produkten ha låga emissioner och de främjar renare inomhusluft.
MDF-skivornas ursprungsland är Tyskland. Baksidan vit melamin.
Ytbehandling: PVC-folie. Tjocklek av folie 0,4-0,6mm. Ursprungsländer Tyskland och Japan.
Folierna är belagda med UV-skydd och skydd mot repor.
På den bearbetade luckan sprutas lim och därefter fästes folien med hjälp av hög värme och
tryck. Tack vare Vacum-Membran metoden maximeras värmeresistensen och hållbarheten på
produkterna.
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Produktinformation luckor



Köksstommar
Våra stommar tillverkas och levereras ifrån Österbotten, Finland. Leverantören är en av
Finlands största tillverkare av stommar till kök och badrum. 
Produkterna tillverkas i stora seriemängder med moderna datorstödd verktygsmaskiner som
förbättrar kvalitetet och måttnoggrannhet.
Produkterna levereras huvudsakligen i plastfolie-paketerade platta paket.

Skåpstommens melaminyta - 180g/m³ med förstärkt framkant - 1mm ABS-list.
Skåpstommens spånskiva är pressad till en täthet på 800kg/m³

Stom-materialet är gjort av 16 mm finländsk E1-klass melaminbelagd spånskiva.
Badrumsstommar tilverkas av fukthärdigt spånskiva (P3).

Materialtillverkaren är anförtrodd med ISO 14001:2015 certifikat som är den mest erkända
internationella standarden för miljöledningssystem. Den används över hela världen. ISO
14001 är av sådan art att den kan tillämpas på alla typer av sektorer, områden och
verksamheter. Den ger en ram genom vilken en organisation kan förbättra miljöprestanda i
enlighet med sina miljöpolitiska åtaganden.
ISO 14001 specificerar krav på att en organisation proaktivt ska identifiera och förstå
miljöaspekterna av sin verksamhet, sina produkter och tjänster samt tillhörande
miljöpåverkan.
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Produktinformation stommar

Plyfa-lister/skruvlist
Diskbänkskåp finns tillval med förstärkande metallist
Hålbild anpassad för lådor och gångjärn
Diskbänkskåp föreberett för diskmaskinsgenomföring 
ABS-kant 1mm

1.
2.
3.
4.
5.

Spånet är pressat till 800kg/m³. Tillverkare Koskinen Oy,
den idag mest miljövänliga skivan på marknaden.

Plyfa-list/skruvlist, över och nederkant
Framkanter på skåp och hyllplan är förstärkta med 1mm ABS-list.
Skåpstomme, melaminyta 180g/m²

1.
2.
3.

Spånet är pressat till 800kg/m³. Tillverkare Koskinen Oy, den idag
mest miljövänliga skivan på marknaden.
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Culimar samarbetar sedan många år tillbaka med BLUM som i branschen är en
mycket välkänd beslagsleverantör och levererar beslag till mer än 120 länder
runtom i världen. Alla beslagen tillverkas i Österrike och både gångjärn och
lådsystem har tilldelats flera design utmärkelser för sin form och funktion.

Culimar använder utdragssystemet TANDEMBOX intivo som består av låga lådor och höga
utdrag. Dessa öppnas och stängs alltid mjukt och tyst tack vare den integrerade BLUMOTION-
dämpningen. Helutdrag är standard vilket innebär att lådor och utdrag kan dras ut i sin fulla
längd, det gör allt innehåll lätt att nå, även det som förvaras längst in.

Rullvagnens nylonhjul är tillverkade av ett mycket slitstarkt syntetmaterial. Det ger en mycket
mjuk och tyst gång och håller betydligt bättre jämfört med konkurrenters motsvarigheter vilka
ofta bygger på stålhjul som slits på ett helt annat sätt. 
Lådbottnarna tillverkas av 16mm spånskiva som tillsammans med stålbakstyckena ger en
mycket stabil låda som håller i många år. Dämpningsfunktionen bygger på en silikonolja som
ger en adaptiv dämpning. Det vill säga att dämpningen anpassas efter stängningskraften och
frontens vikt. 
Lådornas bärförmåga finns i 30kg och 50kg. Utdragsspärren gör att lådan inte kan hakas av
av misstag. 

Från och med Februari 2023 kommer TANDEMBOX intivo bytas ut med MERIVOBOX ifrån
BLUM. Det nya utdragssystemet kommer stå för samma kvalitet och pålitlighet som
föregångaren, dock med många nya förbättringar. 
Skenans innovativa L-form gör MERIVOBOX extremt stabil – Boxsystemet övertygar i alla
situationer även vid tungt lastade lådor. Förutom den synkroniserade svävande lätta gången
öppnar den utmärkta frontstabiliteten för nya möjligheter vid köksdesignen.
Tack vare plattformen med det konsekventa konceptet kan alla MERIVOBOX-varianter snabbt
och enkelt planeras. Boxsystemet har smidiga och lättillgängliga 3-dimensionella
justeringsmöjligheter som är desamma för alla lådsidor.
Detta ger MERIVOBOX en hög dynamisk bärförmåga på 40kg samt 70kg.

Culimar använder sig av gångjärnssytemet CLIP TOP BLUMOTION. Denna produkt är
gångjärn med integrerad dämpningsfunktion vilket gör att luckorna alltid stängs mjukt och
tyst. Den slimmade produktdesignen gör gångjärnen lättintegrerade i skåpen. Luckorna kan
enkelt justeras i sid-, djup- och höjdled för jämna och fina fogar. Vid mycket små eller lätta
luckor kan dämpningsfunktionen enkelt inaktiveras med den lilla switchen i gångjärnsgrytan.
Gångjärnen har Expando-montering vilket innebär att de monteras med en expanderande
plastplugg. Det är ett snabbt och effektivt monteringssätt. 

Produktinformation lådinsatser
& gångjärn
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Produktinformation bänkskivor

Laminatbänkskivor
Bänkskivans stomme består av 100% svanenmärkt snickerispånskiva halv E1. Stommarna
tillverkas i Skandinavien.
Laminatet limmas på stommen med ett vitlim som efter torkning är motståndskraftigt mot
fukt- och vattenpåverkan. Härdare tillsätts inte. Limmet är en dispersion av polyvinylacetat i
vatten.
För att skivan inte skall slå sig, limmas på baksidan antingen spärrlaminat eller vanligast en
balansfolie.
För skötselråd, se sida 12-14

Träbänkskivor
Culimar har en stor mängd massiva träbänkskivor. Dessa kommer mestadels i stavlimmat
utförande men finns också vissa med genomgående hela stavar. 
De två typerna kännetecknas av hög, enhetlig kvalitet och produktion enligt högsta
tillverkningsstandard. Bland annat Janka 690 för stavlimmad ek och Janka 720 för
stavlimmad valnöt. Janka är ett mått som mäter träslagets hårdhet och påverkan under tryck.
Fukthalten i träet kontrolleras och accepteras till 8 % +/- 2 %.
Vid fingerskarvning används stänger av varierande längd. Stavarnas längd varierar från (250)
/ 300-600 mm. Stavarna ska vara helt täta - både på ovansidan och i profilen.

Vår leverantör är medlem i FSC® (Forest Stewardship Council®). Certifieringen innebär att
minst ett nytt träd planteras för varje träd som avverkas. Det är också en garanti för goda
arbetsvillkor för lokalbefolkningen.
För skötselråd, se sida 15

Granit/komposit bänkskivor
Granit är en av de vanligaste bergarterna på den kontinentala jordskorpan som kommer djupt
ifrån jordskorpan och vi kan lita på att dess utseende och kvalitet varar länge. Granit bryts i
stora block, sågas i skivor och ytbehandlas. Avvikelser i nyans, mönster och ytstruktur
förekommer, vilket gör att varje granit bänkskiva är unik. En av fördelarna med granitskiva i
kök är att de är slitstarka och enkla att leva med.

Bänkskivor i kompositsten är tillverkade av människan och består i de flesta fall av cirka 95%
sten och resterande del består av lim och tillsatser med särskilda egenskaper för att göra
stenskivan bättre.
Komposit skapas i alla tänkbara färger och mönster, ofta utvalda för att efterlikna natursten.
Kompositsten är en favorit för många för dess otroliga egenskaper i köket.
Materialet är beständigt mot värme, fukt, slag och diverse syror vilket innebär att den är helt
underhållsfri. 
För skötselråd, se sida 15
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Produktinformation rostfria diskbänkar

Rostfria diskbänkar
Culimar använder sig av två olika leverantörer gällande rostfri inredning, diskbänkar och
diskhoar. Dessa två leverantörer kompletterar varandra utefter de syften de uppfyller för
Culimar. En leverantör används för standardiserade diskbänkar och hoar samt den andra för
specialtillverkade diskbänkar och inredning som inte hamnar inom ramarna för
"standardmått". 

Stala Oy
Culimar har under decennier arbetat med Stala gällande standardiserade diskbänkar och
hoar. Produkterna ifrån Stala är tillverkade i Finland vilket möjliggör snabba leveranser och
liten miljöpåverkan gällande transport. Stalas diskbänkar har en stabil underbyggnad av
fuktålig MDF-skiva och stark stödprofil. Diskbänken är förstärkt även vid blandaruttaget. 

Diskbänkarna från Stala kan måttbeställas med valfria mått inom ramen för "standard" på
djup och längd. Även tjocklek och diskho kan skräddarsys. 
För skötselråd, se sida 16

Purus
Purus har all tillverkning av deras skräddarsydda rostfria köksbänkar och inredning i Sverige,
närmare bestämt i Smålandsstenar. Alla produkter kontrolleras noga genom hela
tillverningsprocessen för att garantera högsta kvalitet. De har ett brett utbud av köksbänkar
och vaskhoar där man kan välja just de mått och utseende man önskar till sitt kök. Alla Purus
köksbänkar tillverkas i ett och samma stycke så du slipper skarvar som samlar smuts och
bakterier. Den rostfria plåten slipas och borstas för att ge en snygg och tålig yta. 
Purus är en av Nordens största tillverkare av köksbänkar och inredning i rostfritt. 
Även Purus diskbänkar har en fukttrög stabil spånskiva. Plåttjockleken är 1,25mm.
För skötselråd, se sida 16



SIDA 10

Skötselråd Luckor

Skötsel av köksluckor ifrån Culimar
När dörren blir fläckig, torka av smutsen med en fuktig trasa, torka lätt. Om fläcken inte
lossnar med bara vatten, tillsätt ett rengöringsmedel till trasan. Spraya rengöringsmedlet på
en ren rengöringsduk eller fukta rengöringsduken på annat sätt. Torka rent ytan och torka
slutligen vid behov. Möbeldörrarna kan rengöras med vanliga hushållsstädare, tex Ajax Spray
rekommenderas. Använd inte kokande vatten för rengöring. 
Användning av slipande ämnen och organiska lösningsmedel är absolut inte att
rekommendera. 
Dörren kan skadas när den kommer i kontakt med mycket heta föremål, som heta kastruller
eller stekpannor. 
Dörren får inte utsättas för rinnande vatten, t.ex vid installation av produkten i fuktiga
utrymmen. (Det rekommenderas att installera en membranbelagd dörr i fuktiga rum.) 

Hantering 
Det finns inga särskilda krav för förvaring av MDF-möbeldörrar. Dörrarna får dock inte
utsättas för vatten. 
Du måste alltid vara försiktig och varsam när du hanterar luckor. 
Möbeldörren i MDF är känslig för kantslagslag, speciellt i hörnen och kantpartierna. 
När du gör lådinsatshål eller gångjärnshål, var uppmärksam på att arbetsplattformen är ren.
Skräp från plattformen orsakar lätt repor på dörrens yta. Särskild försiktighet måste iakttas
vid hantering av lackerade dörrar. 
Glansiga membrandörrar har en avtagbar skyddsfilm. 
Mindre lackfel orsakade av slitage eller bucklor kan repareras med
 lappfärg. Om färgytan bryts upp till skivan är dörren mycket känslig för fukt. I dessa fall
rekommenderar vi att du köper en ny dörr. Culimar ansvarar inte på något sätt för
reparationer som görs på andra platser än på Culimar. 
Om membranytan är trasig kan den inte längre repareras. 

Förfogande 
Kan återvinnas, men kasseras enligt officiella föreskrifter. 
När du bränner membrandörrar vid låg temperatur är bildningen av väteklorid möjlig. Det
rekommenderas inte att bränna målade/lackerade dörrar.
PVC-film tillhör plastavfall. 
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Skötselråd Stommar

Skötsel av skåpstommar ifrån Culimar
Stommar ifrån Culimar kräver ingen direkt skötsel utan ska klara vardagligt och rimligt bruk
under 15-25 år. Då skåpstommarna är skyddade av luckor/fronter är det detta som tar den
största skadan. Culimars stommar ska däremot inte utsättas för fukt eller rinnande vatten i
onödvändig mängd. Fukt och vatten kan enkelt torkas bort med en torr eller fuktig trasa. 

Märken på stommens melaminyta kan i de flesta fallen tas bort med en fuktig trasa eller med
vanlig rengörningsspray. Notera att fukt i onödig mängd inte är att rekomendera. 
Skulle märkena på stommen inte gå bort efter detta kan inte stommens melaminyta bytas ut
eller lagas. Då rekomenderas att köpa en ny produkt av samma variant som är trasig. 

Stommens melaminyta och ABS-kantlist skyddar stommens kärna gjord i kompakt spånskiva.
Skulle detta membran utsättas för kantslag eller dylikt är spånmaterial inuti väldigt känsligt
för fukt. Vid fuktinträngning måste stommen då ersättas med en ny. 
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Skötselråd
Laminatbänkskivor

Använd vatten, milt diskmedel eller annat milt rengöringsmedel Använd inte
rengöringsmedel med slipverkan eller skurpulver som gör att ytan mattas! 
Använd trasa/svamp som inte repar. Använd inte stålull, nylonsvamp och liknande. 
Fukta trasan/svampen. Tillsätt lite diskmedel och torka bänkskivan. 
Torka alltid rent från rengöringsmedel med trasa fuktad med rent vatten. Torka därefter
bänkskivan torr med mjuk trasa. 
För att förebygga eller ta bort ringar och ränder från ytan efter rengöring kan
fönsterputsmedel användas. 

Även vid borttagning av fläckar rekommenderas rengöringsmedel utan slipverkan.
Applicera rengöringsmedlet, gnid på fläcken och torka rent med vatten samt torka torrt
efteråt. 
Prova mjuk nylonborste på svårare fläckar och på fläckar på en laminatyta med struktur. 
Vid ingrodda fläckar eller missfärgade områden (t.ex. från långvarig exponering för
tobaksrök eller nedsmutsning i industrimiljöer) kan man prova att försiktigt använda ett
rengöringsmedel med mild slipverkan. 
Tusch- och bläckmärken avlägsnas med lämpligt lösningsmedel (t.ex. aceton, alkoholer
etc.) på ren trasa. 
Färgfläckar och klotter tas bort med organiska lösningsmedel som nafta och
cellulosaförtunning, som inte påverkar laminatytan. 
Vid hårt smutsade ytor kan lösningsmedel som tinner eller T-sprit provas. OBS! Inte på
lackerade eller målade kantlister. 

Skötsel av laminatbänkskivor ifrån Culimar

Korrekt montering och rätt underhåll ger förutsättningar för lång livslängd med hög kvalitet på
bänkskivor av laminat.
 Kontrollera skivorna innan montering så att produkten är korrekt och inte har
transportskador. Följ monteringsanvisningen noga när det gäller t.ex. skruvar, beslag och
tätningsmassa (för att förhindra vatteninträngning i skarvar). Var gärna två personer vid
monteringstillfället. 

Skötsel av laminat
Rengör bänkskivan regelbundet så här: 

Fläckar, märken och hårt smutsade ytor: 
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Skötselråd
Laminatbänkskivor

SE UPP MED VATTEN! Om vatten får stå kvar på skivan kan det tränga in i stommen genom
skarvar och kanter. Garantin täcker inte skada som uppkommit genom inträngning av fukt.
Låt aldrig vatten ligga kvar, utan torka torrt så snart som möjligt. Även ånga kan förstöra
skivans stommaterial.
Skär inte grönsaker och annat direkt på bänkskivan, använd skärbräda. Högtryckslaminat är
hårt, men mörka och/eller högblanka ytor är känsligare.
Se upp med värme! Använd alltid grytunderlägg, sätt aldrig en het gryta el dyl direkt på
bänkskivan. Har du en infälld spishäll i bänkskivan, tänk på att kokkärl alltid står helt på hällen
och inte delvis, då utsätts laminatytan för värme och hettas upp. Kaffebryggare, fritöser och
andra varma apparater skall för säkerhets skull stå på skyddande underlägg.

 Använd inte skurkuddar, t ex stålull, nylonsvamp, eller starka rengöringsmedel (typ skurpulver,
Cif) med slipverkan.
Syrahaltiga medel för keramikrengöring eller medel för borttagning av kalkavlagringar kan ge
permanent missfärgning av laminatytan. Spill och stänk från sådana rengöringsmedel bör
genast tvättas bort.
Använd inte möbelpolish på laminatytan. Det kan orsaka missfärgningar och ränder som kan
vara mycket svåra att få bort.

Är din bänkskiva försedd med kantlister av massivt trä så är dessa känsligare än laminatytan.
Var extra försiktig med slagmärken där vatten kan tränga in och förstöra lackytan. Allt trä som
används i kombination med vatten måste underhållas för att behålla sin skönhet. Kantlister,
ren allmänt, tål inte ”starka” lösningsmedel som aceton och förtunning. 

Vid underlimning av disklåda kan ibland längs linjen av diskhons ytterkant förekomma en
telegrafering (ojämnheter) i ytmaterialet. Detta gäller framförallt mörka laminatsorter. 

       Tips och varningar:

 

       Kantlister: 

       Underlimmad disklåda: 

Dessa skötselråd syftar till att besvara dina frågor hur man sköter laminatbänkskivor var du än
har installerat dessa. Vi rekommenderar dig att följa våra skötselråd noggrant, då kommer din
bänkskiva att behålla sin fina finish under lång tid. 
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Skötselråd
Laminatbänkskivor

Lyft och transportera alltid bänkskivan upprest på långsidan, aldrig liggande. 
Använd inte eventuellt utskurna hål (för t ex diskho) som ”handtag”. 
Förvara den omonterade bänkskivan på ett stadigt underlag med ströläkt mellan. 

Lägg skivorna på plats och provmontera utan silikon. 
Är det heltäckande topp på skåpen tas hål för spännbeslag som spänns från skåpets
innersida. 
De lösa nivåkexen placeras i motsvarande frästa hål. (Lim är inte nödvändigt och underlättar
om man skulle behöva byta skiva vid ev. skada.) 
Innan bänkskivan spänns ihop helt – kontrollera att de är helt plana på ovansidan.
Tätningsmassa påförs i skarven för att täta den råa spånskivan. OBS! Detta är helt avgörande
för att hindra vatteninträngning i skarven. Spännbeslagen spänns växelvis och
tätningsmassan ska komma fram på ovansidan vid korrekt montering. Överflödigt material
torkas omedelbart bort med T-röd eller motsvarande. 
Följ anvisningarna noggrant. Det finns ingen garanti på vatteninträngning i skarven. Se
skötselråd, Se upp för vatten! 
Bänkskivan skruvas sedan fast i skåpets överliggare. (Använd inte sättlim eller liknande.) Var
gärna två personer vid monteringstillfället. 

 Montering av laminatbänkskiva
Innan bänkskivan monteras – kontrollera att skåpet är i våg och att bänkskivan passar till
inredningen. 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Monterade bänkskivor betraktas som godkända. 
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Skötselråd trä - och
granit/komposit
bänkskivor

Skötselråd massiva träbänkskivor
Se upp med värme och vatten!
För att hålla skivan i gott skick är det viktigt att inte låta vätskor eller kladdiga substanser bli
liggandes länge. Torka av med en fuktad trasa så snart som möjligt. Trä är också känsligt för
höga temperaturer. Ställ därför aldrig ner heta stekpannor eller kastruller direkt på bänken.
Se upp med ek och järn!
Tänk på att en bänkskiva i ek är känslig för järn. Järnet reagerar med syran i eken. Låt inte burkar
etc av järn bli stående på en ekbänk, då finns det risk för att det blir märken. Äkta rostfritt som
inte innehåller järn går bra.
Om bänken blivit sliten/skadad:
Applicera ett tunt lager Osmo hårdvaxolja med en pensel eller svamp längs fiberriktningen.
Använd handskar och sörj för god ventilation. Var noga med att inte lämna något överskott av olja
på skivan. Låt ytan torka i 8-12 timmar. Vid behov/fiberresning slipas ytan lätt med ett mycket fint
sandpapper, varpå ett andra lager appliceras. Låt torka igen. Vid lokal skada/slitage slipas
området och oljas en strykning, varpå hela ytan behandlas vid andra strykningen. Vid större
slitage eller svåra skador/fläckar kan hela bänken slipas ner och beläggas med två lager
hårdvaxolja enligt instruktionerna ovan.

Tänk på att skivan alltid ska vara behandlad även på undersidan för att minimera risken att skivan
slår sig, pga fuktchock om behandlingen endast appliceras på en sida.

Skötselråd granit- & kompositbänkskivor
Granit:
Generellt sagt är ljusa stenarter mer känsliga för fläckar än mörka stenar.
Speciell impregnerings medel är utvecklat för att ge maximalt skydd åt granitbänkskivor under
mycket lång tid. Vi rekommenderar att impregnera sin granitbänkskiva en gång om året på ljusa
stenar och mörka stenar impregneras efter andra året. De flesta vanliga rengöringsmedel för kök
fungerar också bra på granitbänkskivor, men läs noga på innehållsförteckningen,
vissa medel är ej lämpade för användning på natursten, då dessa kan innehålla t.ex. blekmedel.
Undvik att rengöra skivorna med diskmedel, då detta kan ge en tunn beläggning på ytan vilket gör
att den ser missfärgad och glanslös ut, använd ljummet vatten för att skölja bort diskmedelrester.

Ta för vana att alltid torka upp spill, särskild varmt fett, genast för att undvika att den sugs in i
stenen. Om en fläck uppstår, ta bort fläcken snabbt för att hindra dem att sprida sig i
stenmaterialet. Tränger fläcken djupt ned kan den vara mycket svår eller omöjlig att få bort.
Tvätta av den med en disktrasa som fuktas med vatten. Använd aldrig universalrengöringsmedel
eller kakelrengöringsmedel. Kemisk rengöring av sten kan bjuda på obehagliga överraskningar.
Använd därför aldrig hemgjorda rengöringskemikalier, som t.ex. blandningar av vatten och
diskmedel eller vatten och vinäger för att rengöra din bänkskiva.Samma sak gäller bänkskivor i
kompositmaterial, dock är dessa mycket mer tåliga mot, värme, syror, blek medel mm. Men
försiktighet är att rekommendera genom att följa rekommendationer ovan.
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Skötselråd rostfria
diskbänkar

EFTER MONTERINGEN Kom ihåg skyddet! Skydda produkten noggrant med t ex skyddspapp
efter monteringen, så undviker du att produkten skadas innan den tas i bruk. Lägg inte ifrån
dig verktyg el dyl på en oskyddad yta. Använd inga starka kemikalier som kan skada
produktens yta.
INNAN ANVÄNDNING Tvätta av ytan med ett basiskt rengöringsmedel (pH mer än 8). Skölj
noggrant och torka med en handduk. Observera! Små partiklar från monteringsarbetet kan
ha hamnat på produktens yta, där de kan se ut som punktformade rostangrepp. Avlägsna
orenheterna från ytan genom att rengöra den ordentligt med ett basiskt rengöringsmedel
såsom Jif Cream eller Universal Stone. Applicera tvättmedel på ytan, låt rengöringsmedlet
verka i 15 minuter, torka med hjälp av en mirakelsvamp eller trasa, skölj därefter ordentligt
och torka ytan. När orenheterna avlägsnats från ytan, reagerar kromet i det rostfria stålet
med luftens syre och bildar en skyddande, passiv hinna på den rengjorda ytan.
UNDERHÅLL – RENGÖR, SKÖLJ OCH TORKA Torka alltid bort fläckar från ytan med en mjuk
handduk, trasa eller svamp när du avslutat arbetet. Använd varmt vatten och flytande
diskmedel. Skölj därefter ytan med rent vatten och torka den med en mjuk trasa.

Skötselanvisning för ytor av rostfritt stål
1.

2.

3.

FLÄCKBORTTAGNING 
Ingrodd smuts Fettfläckar Missfärgningar från kaffe eller te Salt- eller kalkavlagringar
Rostfläckar som fastnat på ytan Rengöringsmedel i gelform (t ex Jif Cream eller Universal
Stone). Använd en mjuk trasa eller en mirakelsvamp och skölj därefter ytan med varmt vatten.
Kalkavlagringar kan även avlägsnas med 25-procentig ättikslösning. Låt lösningen verka en
stund. Rengör därefter ytan, skölj och torka. KOM IHÅG! Lämna inga gjutjärnsföremål eller andra
rostande metalldelar på ytan under en längre tid, då dessa lämnar spår efter sig.

REPOR 
Rostfritt stål får alltid repor i samband med användning. I början syns dessa väl på den nya,
blanka ytan som just tagits i bruk. I takt med fortsatt användning repas ytan mer jämnt och får
därmed en mattare ton. Enskilda repor går inte längre att urskilja. Små repor i stålet försvagar
inte produkten. På ytan bildas en skyddande hinna av oxid. När nya repor uppstår, täcks de
snabbt av en ny oxidhinna tack vare syret i den omgivande luften.

FÖRBJUDNA ÄMNEN 
Sura ämnen såsom kökstvålar med citronsyra kan skada den rostfria ytan om de får torka (pH
under 6). Stålull och skurpulver repar ytan.

ÅTERVINNING 
Rostfritt stål innehåller värdefulla råvaror, såsom krom och nickel. Som privatperson lämnar du
på närmsta återvinningscentral (metallskrot). Plastdelar av vattenlåset sorteras som
energiavfall. Tips! Den gamla diskbänken kan även användas på sommarstugan eller terrass.



Kontakta oss

Culimar Aktiebolag
Slakthusgatan 20-22
121 62, Johanneshov

Info@culimar.se
Växel: 08-462 05 94
culimar.se

Besök vår hemsida här!
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