
SKÖTSEL & UNDERHÅLL 
AV HI-MACS®



TA HAND OM DIN HI-MACS®

HI-MACS® är slitstarkt och mycket motståndskraftigt mot 
fläckar vilket gör det lätt att sköta. Här följer några enkla tips 
och tricks på hur du kan förlänga livslängden och bibehålla 
hög kvalitet på din produkt.

HI-MACS® är ett homogent, porfritt material som är lätt 
att rengöra med en fuktig trasa eller disksvamp med 
milt diskmedel. På matta ytor kan du även använda 
köksrengöringsmedel. För att behålla en jämn finish 
på dina ytan kan du med fördel regelbundet torka av 
ytorna med rengöringmedel eller en fuktig disksvamp.

Du ska undvika att använda rengöringsmedel som 
innehåller syror, som t ex klormetan eller aceton, 
på dina HI-MACS®-ytor. Skulle denna typ av medel 
komma i kontakt med din HI-MACS® bör du, som 
försiktighetsåtgärd, skölja ytan med såpavatten för att 
förhindra missfärgning.

Små brännmärken eller nikotinfläckar går oftast att ta 
bort med vanligt köksrengöringsmedel eller genom att 
skrubba med den grova sidan av en disksvamp. Skulle  
detta göra att högglansiga ytor blir matta kan dessa 
poleras upp med en finare svamp.

Fläckar från bär, te, fruktjuice etc går att bort med 
blekmedel (låt dock inte belkmedlet vara i kontakt 
med arbetsytan i mer än fem minuter). Rengör ytan 
med allrengöringsmedel och skölj av med vatten. På 
matta ytor kan du även använda köksrengöringsme-
del. Nagellack tas enkelt bort med nagellackbortag-
ning (utan aceton).

Varma stekpannor eller grytor som kommer direkt från 
ung eller stekplatta ska inte ställas direkt på en HI-
MACS®-yta. Använd alltid underlägg för att skydda ytan. 
Behöver du hälla ut kokande vätskor i en HI-MACS®-ho, 
låt alltid kallt vatten samtidigt rinna från kranen.

HI-MACS® står emot vardagligt slitage utan problem, 
vassa föremål kan dock skapa repor på ytan. Små repor 
kan lagas utan några större problem, men djupare jack 
bör alltid lagas av en utbildad HI-MACS®-reparatör.

VARDAGSFLÄCKAR

SYRABASERAD RENGÖRING

BRÄNNMÄRKEN

SVÅRARE FLÄCKAR

HETA FÖREMÅL

VASSA FÖREMÅL



RENGÖRING 

TYP AV FLÄCK

VATTEN ALL-
RENGÖRING

SLIPANDE RENGÖ-
RINGSMEDEL

GROV 
DISKSVAMP

Vattenbaserad 
märkpenna (svart)

•

Oljebaserad 
märkpenna (svart)

• • •

Kaffe •

Te •

Whiskey •

Mjölk •

Juice •

Curry • • •

Smör/margarin • •

Lotion •

Ketchup •

10% Jodlösning • • •

Läppstift • •

Cigarettmärken • • • •

Hushållsfärg • • •

MILJÖ &
KVALITETSARBETE

Alla HI-MACS®-produkter 
tillverkas enligt ISO-9001 

kvalitetsprocess för system 
och processer, och ISO 14001  

miljöledningsstandard.
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