
Glasytan, sedd i ett mikroskop, 
innehåller en massa små porer 
som kan samla på sig smuts, 
tvålrester och avlagringar med 
tiden, i synnerhet om du bor i 
ett område med hög kalkhalt i 
vattnet. Så vill du behålla den 
fina glansen i glaset, är det värt 
att vårda den då och då. 

Det effektivaste och det mest 
miljövänliga sättet att hålla 
glasen rena och fina är att efter 

varje dusch dra med en gum-
miskrapa eller torka av med en 
mjuk trasa. Därmed undviker du 
onödiga kalkavlagringar. 

Mot ingrodd smuts rekommen-
deras för ändamålet avsedda 
rengöringsmedel som kan 
köpas i dagligvaruhandeln. Läs 
igenom instruktionerna före 
du använder det, för att vara 
säker på att medlet fungerar att 
använda på just dina ytskikt. 

Tänk på att svampar och rengö-
ringspasta med slipmedel kan 
repa såväl glas som metall. Tänk 
också på att vara extra försiktig 
vid mönstrade eller frostade 
glas. 

Gjutmarmorns jämna och por-
fria yta har en skyddshinna som 
kallas gel-coat. Så länge denna 
hinna är intakt har du ett vackert 
fint material. Rengör därför med 
fuktad trasa eller mycket milt, 
flytande rengöringsmedel. 

Om du vill ha fin glans använd 
polermedel eller bilvax utan 
slipande verkan enligt anvisning 
på produkten. Om du gör detta 
regelbundet fås en mycket fin 
yta som håller sig i nyskick i 
flera år. 

På duschväggar med lyft-
gångjärn från 2012 eller tidigare 
behöver de rörliga delarna 
smörjas med vattenfast fett ca 1 
gång per år, som också finns att 
köpa hos din INR-återförsäljare.

Tätningslister ses som förbruk-
ningsmaterial som inte omfattas 
av den normala produktgaran-
tin. Behöver du med tiden byta 
ut en list så är det mycket enkelt. 
Hos din INR-återförsäljare finns 
anpassade ServiceKit och andra 
reservdelar. 

SKÖTSELRÅD DUSCHVÄGGAR OCH -KABINER

DUSCHKAR I GJUTMARMOR 

ÖVRIGT UNDERHÅLL

Använd aldrig syror, ammoniak, 
starka rengöringsmedel, slipande 
medel, koncentrerad klorin eller 
kaustiksoda. Tänk på att vid bruk 
av vassa föremål i karet finns risk 
att ytskiktet kan skadas.

DUSCHGLAS OCH PROFILER ELLER BESLAG 

Badrummet är förmodligen hemmets mest påfrestande miljö. Det får utstå både fukt och dagligt slitage och är samtidigt ett 
av de rum vi lägger mest energi på att hålla rent i. När du bygger ett nytt och vackert badrum är du nog angelägen om att 
det förblir sådant. Därför behöver badrumsinredningen lite extra vård och omtanke för att kunna vara till glädje och nytta i 
decennier. Underhåll och regelbunden skötsel är också viktig för att den långa produktgarantin säkert ska gälla. Garantin för-
utsätter nämligen att skötselråden följts och ersättning lämnas inte vid fel som orsakats av smuts eller försummat underhåll.
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