STÄDTIPS
Vi vill gärna ge dig tips på hur du bäst tar hand om ytor och inredning. Det
finns faktiskt rengöringsmedel som kan skada ytor. Därför vill vi uppmana dig
att alltid använda rengöringsmedel som är skonsamma eller att du använder
trasor som rengör utan rengöringsmedel.

Golv

Här får du tips för hur du ska ta hand om ditt golv.

Stoppa smutsen redan vid entrén

Ha alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren för att kunna stoppa smutsen redan vid entrén. Du får inte ha dörrmatta utanför dörren på grund av regler för brandskydd.

Dammsug, sopa eller torrmoppa

För de flesta golv (linoleum, parkett och plast) ska du i första hand välja torra rengöringsmetoder som tillexempel dammsuga, sopa eller torrmoppa). Om du vill fuktmoppa ska du vrida ur
skurduken ordentligt. Använda rent vatten tillsatt med några droppar milt rengöringsmedel, typ
handdiskmedel.

Plastgolv

Vid storrengöring kan du använda starkare medel men då måste du skölja efter med rent vatten.

Våtrumsmatta

Låt inte vattnet bli stående i pölar. Använd en dusch- eller fönsterraka för att få ner vattnet i
golvbrunnen. Förvara inte rakan så gummit har direkt kontakt med våtrumsgolvet.
Ta bort fläckar innan de hunnit torka in och eftertorka vid behov med rent vatten. Använd en väl urvriden trasa.
Både parkett och linoleum skadas av för mycket vatten, hett vatten och starka
rengöringsmedel som till exempel perkloretylen, thinner, aceton och T-sprit.
OBS! Använd inte tvålull eller stålull då det kan repa lacken/ytan.

Väggar

Målade väggar tvättas med ljumt vatten och ett milt rengöringsmedel. Arbeta nedifrån och
upp, från golv till tak och gnid försiktigt med en svamp så du inte skadar ytan. Skölj rent
med ljummet vatten. Även papperstapeter som har plastskikt går att torka av med fuktad
trasa eller svamp. Ibland kan det behövas flera försök innan du lyckas.
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Fingeravtryck tar du bort genom att sudda försiktigt med ett vitt radergummi. Fläckar efter
mat tas bort med outspätt rengöringsmedel utan slipmedel. Skölj rent med ljummet vatten
efteråt.
Fettfläckar är alltid ett problem på tapeter. Pröva med att lägga ett läskpapper över
fläcken och stryk försiktigt med ett varmt, inte allt för hett, strykjärn över pappret tills
fläcken sugits upp. Byt papper och upprepa tills fläcken är borta.

Tak

Det är bara köks- och våtrumstak som kan tvättas. De är ofta något blankare. Ett jämnt
smutsat tak kan se bättre ut än ett som är flammigt efter en tvättning. Fråga gärna din
husvärd om råd. Det är kanske bättre med ett nytt färglager?
Långt ifrån alla tak går att tvätta, så tänk dig för innan du börjar. Ett jämnt smutsat tak kan
se bättre ut än ett som är flammigt efter en tvättning. Fråga gärna din husvärd om råd. Det
kanske är bättre med ett nytt färglager.
Alla tak kan dammas med en dammtrasa på en långborste eller med dammsugarens möbelmunstycke.

Skåp och snickerier

Målade och lackerade ytor tvättas med vatten och milt rengöringsmedel. Skölj med rent
vatten och torka torrt efteråt. Ammoniaklösningar, skurpulver, starka rengöringsmedel eller
skurnylon bör undvikas. Det är sådant som kan göra ytan matt och repig.

Fönster

Det lättaste sättet att tvätta fönster är att använda en fönsterraka för att skrapa bort vätskan.
(Vid kyla, använd fönsterputsmedel med ammoniak.) Torka sedan torrt. Alternativt
kan du även använda så kallad ”mirakeltrasa” för fönsterputs, då behövs ingen vätska.
Glöm inte att även göra rent mellan fönstren och snickerierna runt om.
Passa på att tvätta fönstren en mulen dag, då sys fläckarna bättre. Soliga dagar
torkar fönstren för fort och blir gärna flammiga.

